
Pirkanmaan reservipiirien jäsenlehti  Julkaisija Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry

57
. v

uo
si

ke
rt

a
 

 N
ro

 4
 

 L
o

ka
ku

u 
20

14

s.s.  77 s.s.  1414

Reserviläispäivä tarjosi runsaasti Reserviläispäivä tarjosi runsaasti 
katsottavaa ja koettavaa, s. 5katsottavaa ja koettavaa, s. 5

Lähes sata reippaili Lähes sata reippaili 
Hämeen Hölkässä, s. 7Hämeen Hölkässä, s. 7

Perhejotoksen rastirata Perhejotoksen rastirata 
kiinnosti vauvasta vaariin, s. 8kiinnosti vauvasta vaariin, s. 8

Lotta-muistolaatta Lotta-muistolaatta 
paljastettiin, s. 14-15paljastettiin, s. 14-15



2

Juha Moijanen
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiirin ry

Katse eteenpäin

Jorma Suonio
puheenjohtaja

Pirkanmaan 
Reserviupseeripiiri ry

Sodan ajan joukkojen supistumisesta 
230 000 taistelijan sa-vahvuuteen vuo-
desta 2015 alkaen ja Puolustusvoimien 
taloudellisista leikkauksista on kirjoitet-
tu näillä foorumeilla ja muissa maanpuo-
lustusjulkaisuissa viime vuosina varsin 
intensiivisesti. Ikäluokka- ja sotatekni-
sestä kehityksestä johtuva uudistamis-
tarve yhdessä julkisen talouden painei-
den kanssa johti julkisessa keskustelussa 
sekamelskaan, jossa toimintaympäristön 
edellyttämää välttämätöntä muutosta ei 
aina erotettu julkistalouden tilasta joh-
tuvista sopeuttamisvaatimuksista.

Kenties ainoana julkishallinnollise-
na organisaationa Puolustusvoimat on 
pystynyt vastaamaan sekä toimintaym-
päristön että talouden haasteeseen. Vaa-
dittava taloudellinen sopeutus on tehty 
samalla kun taistelukentän muutos on 
otettu huomioon. Maavoimien taiste-
lutapa 2015 on osoitus siitä, miten vä-
hemmällä voidaan saavuttaa enemmän.

Onneksi ja valitettavasti muutos kan-
sainvälisessä turvallisuusympäristössä 
auttaa Suomen itsenäistä puolustusta. 
Ukrainan tapahtumat sekä terrorismin 
että kyberhyökkäysten uhkat ovat ra-
vistelleet sinisilmäisimmätkin päättäjät 
ruususenunestaan. Si vis pacem, para 
bellum: jos haluat rauhaa, valmistau-
du sotaan. Allekirjoittanut siteerasi tällä 
foorumilla hiljattain roomalaista sota-
teoreetikko Flavius Vegetius Renatuksen 
lausumaa, ja edellisen kirjoituksen jäl-
keen tuo ikiaikainen valtioviisaus on jäl-
leen kerran osoittanut ajattomuutensa.

Maailmanpoliittinen ja lähialueseka-
vuus on ei-toivottavaa, mutta toivotta-
vasti se pysäyttää sen infantiilin hyvä-

uskoisuuden, jonka vallassa liian moni 
päättäjä on elänyt. Suvereenin valtion on 
aina pystyttävä puolustamaan aluettaan 
uskottavasti, tapahtui se sitten yksin tai 
kumppanuuksiin perustuen. Valtioval-
ta on kai herännyt tähän todellisuuteen. 
Lintukotoa ei ole, ei edes Pohjolassa.

Suomen puolustus perustuu ylei-
seen asevelvollisuuteen ja koulutettuun 
reserviin. Puolustusvoimain suunni-
telmiin on kuulunut kertausharjoi-
tusvuorokausimäärien kasvattaminen 
vuodesta 2015 lähtien, mutta muuttu-
neen kansainvälisen tilanteen vaikutuk-
sesta kertausharjoitusvuorokausimää-
rien kasvattamiselle on onneksi myös 
poliittinen noste. Tämänhetkisestä 
noin 6000 kertausharjoitusvuorokau-
desta päästään lähes kolminkertaisiin 
lukemiin vuonna 2015, mutta tämä 
luku täytyisi kertoa kahdella, että pääs-
täisiin vuoden 2004 lukuun. Vähenty-
nyt sodan ajan määrävahvuus ei kelpaa 
perusteluksi aiempaa alemmille vuo-
rokausimäärille, sillä tätä pientä mutta 
valikoitunutta reserviläisjoukkoa tulee 
kouluttaa ja vaalia. Siksi harvojen tulisi 
tulla kutsutuiksi usein.

Niukkuuden aikana kertausharjoi-
tukset ovat kohdistuneet ymmärrettä-
västi ns. runko- / avainhenkilöstöön. 
Kuitenkin, toiminnan testaamisen ja 
yleisen maanpuolustushengen kannalta 
olisi tärkeää, että kokonaisten joukko-
jen kertausharjoituksia voitaisiin jälleen 
toteuttaa. Kun määrällisesti suuri ja oi-
kea joukko toimii, ei ollakaan pelimaa-
ilmassa; aikaviiveet ja väärinymmärryk-
set tuovat omat mutkansa. Kaikki ei 
suju Strömsön lailla.

Reserviläisliiton valmisteilla olevas-
sa vuoteen 2020 yltävässä strategias-
sa painotetaan liiton tunnettuuden 
lisäämistä. Myös Pirkanmaalla pitää 
niin yhdistys- kuin piiritasollakin 
kiinnittää huomiota yleiseen näky-
vyyteen. Isolle osalle pirkanmaalaisia 
vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja 
reserviläiset ovat vieraita asioita. Nyt 
kun suhtautuminen puolustusvoi-
miin ja maanpuolustukseen on muut-
tunut suopeammaksi, on otollinen 
hetki tuoda toimintaamme voimak-
kaammin esiin. Tilanne Ukrainassa 
on muuttanut monessa muussakin 
Euroopan maassa suhtautumista näi-
hin asioihin myönteisemmäksi. 

Näkyvyyttä on erityisesti hankitta-
va sieltä, missä potentiaalista uutta 
jäsenmateriaalia liikkuu. Tätä silmäl-
läpitäen uudistettiin piirien pirkan-
viesti.fi  -sivusto vastaamaan nykyajan 
tarpeita. Tästä uudistustyöstä saam-
me kiittää Sirkka ja Raimo Ojalaa, 
jotka tekivät mittavan työn pirkan-
maalaisen maanpuolustustyön hyväk-
si. Kiitoksen ansaitsee myös majuri 
(res) Jari Lindellin johtama Pirkan-
maan Maanpuolustuksen Tuki PMT 
ry, joka rahoitti sivujen uudistustyön. 
PMT tekee Pirkanmaalla hienoa työ-
tä tukemalla reserviläispiirien toimin-
taa mm. kustantamalla Pirkan Viesti 
lehteä. 

Jotta www-sivuista saadaan kaikki 
hyöty irti niin sisäisessä kuin ulkoi-
sessakin tiedottamisessa, on tärkeää 

että sivustolle tarjotaan aineistoa ja 
löytyy myös eri osa-alueille sivujen 
päivittäjiä. Erityisesti toimintaamme 
liittyvät uutiset ja tapahtumat kan-
nattaa ilmoittaa sivustolla julkaisua 
varten. Aineisto-ohje löytyy heti etu-
sivulta. Tarvitsemme lehden ja verk-
kosivuston tekemiseen myös nuoria 
jäseniä, jotka parhaiten tuntevat juuri 
nuorisoa kiinnostavia asioita. Erityi-
sesti nuorisoa ajatellen on hyvä että 
verkkosivustoa ja paperista lehteä täy-
dentää oma Facebooksivu.

Yhdistysten kannattaa aktiivises-
ti mainostaa jäsenilleen Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen kursseja. 
MPK:lla on tarjolla lukuisia maan-
puolustustaitoja kohottavia koulu-
tustapahtumia. Kannattaa myös mai-
nostaa ampumaseurojen tuomari- ja 
ampumakorttikursseja. Laaja kurssi-
tarjonta lisää edellytyksiä saada uusia 
ja säilyttää vanhat jäsenemme. Ny-
kyisessä kilpailussa vapaa-ajasta mei-
dän pitää tarjota jotakin sellaista mitä 
normaalissa elämässä ei pääse koke-
maan. Hyvä esimerkki tästä on Len-
noston radoilla tapahtuva ammunta. 
Tuleekin jatkossa paremmin hyödyn-
tää ampumamahdollisuudet Lennos-
ton radoilla.

Jokaisen meistä on muistettava pi-
tää tahto ja taito sillä tasolla, että voi-
daan puhua uskottavasta maanpuo-
lustajasta.

Hyvää syksyä ja alkavaa talvea!

Tiedota toiminnasta

Elokuun lopulla sain osallistua pieneen 
mutta juhlalliseen Lotta-muistolaatan 
paljastustilaisuuteen Mannanmäen nä-
kötornissa Hämeenkyrössä. Vuonna 
1938 valmistunut helsinkiläisen Aarne 
Thulénin piirtämä näkötorni raken-
nettiin Kostulaan, siellä maaliskuus-
sa vuonna 1918 käytyjen ankarien si-
sällissodan taistelujen muistomerkiksi. 
Näkötorni toimi talvi- ja jatkosodan 
aikana ilmavalvontapaikkana ja Lotta-
muistolaatalle se on varsin sopiva, sillä 
lotat olivat siellä vartiossa.

Ilmavalvontalotat tähystivät vihol-

toutukseen. Vuonna 2004 säätiö muutti 
nimensä Lotta Svärd Säätiöksi. Säätiö yllä-
pitää Tuusulassa vuonna 1996 avattua Sy-
värannan Lottamuseota. Säätiön tärkeim-
pänä tehtävänä on kuntouttaa ja avustaa 
entisiä lottia. Perinteitä vaalitaan ympäri 
maata toimivissa Suomen Lottaperinnelii-
ton jäsenyhdistyksissä. Yhdistysten perin-
netoiminnassa ovat mukana nuoremman 
polven edustajat ns. perinnelottina.  Täällä 
Pirkanmaalla toimii Pirkanmaan Lottape-
rinne ry joka vietti 26. syyskuuta 5-vuotis-
juhlaansa arvokkaan lipunnaulaustilaisuu-
den merkeissä. Jatkossa näemme tämän 
perinneyhdistyksen lipun muiden lippu-
jemme rinnalla monissa tilaisuuksissa ja se 
muistuttaa meitä pirkanmaalaisten lottien 
tekemästä työstä isänmaamme itsenäisyy-
den säilyttämiseksi.

Lottien työ Suomen itsenäisyyden 
puolesta ja naisten vapaaehtoisen maan-
puolustuksen saralla on ollut hyvin mer-
kittävä. Vuodesta 1995 lähtien naiset 
ovat voineet hakeutua vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen. Reserviin onkin kou-

lutettu yli 6000 naista. Viime vuosi-
na noin 70 prosenttia heistä on saanut 
johtajakoulutuksen. Vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen haki tänä vuonna en-
nätysmäärä naisia, kaikkiaan 818, jo-
ten maanpuolustustahto ja halu uhrata 
pieni osa omasta ajastaan ja mukavuu-
destaan isänmaan hyväksi elää edel-
leen vahvana myös naisten keskuudes-
sa. Naisista 60–70 prosenttia suorittaa 
asepalveluksensa loppuun. Puolustus-
voimien keväällä 2014 tekemän kyse-
lytutkimuksen mukaan naisilla suurin 
syy hakeutua asepalvelukseen on kiin-
nostus asepalvelusta kohtaan ja mah-
dollinen hyöty tulevaisuudelle sekä 
halu kokea uutta. Myös kavereiden 
ja sukulaisten vaikutus palvelukseen 
hakeutumiselle on merkittävä. Lotti-
na toimineilta isoäideiltä ja sukulaisil-
ta saatu perintö ja velvoite isänmaata 
kohtaan siis edelleen viitoittavat tietä 
maanpuolustuksen pariin.

Kaunista syysruskan aikaa kaikille!

  Sirkka Ojala
päätoimittaja 

sirkka.ojala@gmail.com

liskoneita yleensä korkeissa suojaamat-
tomissa paikoissa. Vartiovuoro kesti 
kerrallaan noin kaksi tuntia. Ilmavartio-
paikoilta ilmoitettiin havainnoista ilma-
suojelukeskukseen, josta tarpeen tullen 
annettiin hälytys. Ilmavalvonta oli lot-
tien vaarallisimpia tehtäviä ja myös kyl-
mimpiä. Matkat tehtiin jalan, hiihtäen ja 
pyöräillen. Yöllä oli kuljettava pimeässä, 
sillä valoa ei saanut näkyä mahdollisten 
pommitusten ja desanttien vuoksi. Sota-
vuosien 1939–1944 aikana lotat toimivat 
lukuisissa erityyppisissä maanpuolustus-
ta tukevissa tehtävissä ja vapauttivat noin 
25 000 miestä sotilaallisiin tehtäviin. 
Sotien aikana palvelutehtävissä menetti 
henkensä 287 lottaa.

Marraskuussa tulee kuluneeksi 70 vuot-
ta siitä kun Lotta Svärd -järjestö lakkautet-
tiin ja tilalle perustettiin Suomen naisten 
huoltosäätiö. Sodan jälkeen säätiö ylläpi-
ti muun muassa toipilas- ja lepokoteja eri 
puolilla Suomea sekä Helsingissä lasten 
päiväkotia. Myös Sotainvalidi- ja veteraa-
nijärjestöt ovat saaneet säätiöltä tukea kun-

Lotat naisten 
maanpuolustustyön uranuurtajina
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Sotaveteraaniliitto 
linjasi lähitulevaisuutta

Suomen Sotaveteraaniliitolla oli 12.6. 
Oulussa XXVI liittokokous, jossa se 
muun muassa linjasi tulevien vuosien toi-
mintaansa. Liittokokouksia pidetään joka 
toinen vuosi. Edellinen oli kaksi vuotta 
sitten Tampereella. Liiton tulevaisuus-
suunnittelu käynnistyi itse asiassa ensim-
mäisen kerran jo liittokokouksessaan Tu-
russa vuonna 2008 ja sitä on päivitetty 
sen jälkeen 2010 Kuopion ja 2012 Tam-
pereen liittokokouksissa ja nyt viimeksi 
Oulussa. Kaikissa edellämainituissa lin-
jauksissa Sotaveteraaniliiton ja sen jäsen-
yhdistysten tärkein tehtävä on ollut ja on 
edelleen veteraani-, puoliso- ja leskijäse-
nten huolto- ja tukitoiminta. Siinä toi-
minnassa erityisaseman on saanut kotiin 
vietävien palveluiden korostaminen, jotta 
tuettavilla olisi mahdollisimman pitkään 
tilaisuus kotona asumiseen.

Järjestön varat 
veteraanien hyväksi
Viime aikoina on julkisessa keskustelussa 
tullut usein esille kysymys, mitä veteraa-
nijärjestöjen varoille tapahtuu, kun vete-
raaneja ei enää ole. Siihen kysymykseen 
otti liittokokous Oulussa yksiselitteisen 
kannan: Sotaveteraaniliiton ja sen jäsen-
yhdistysten varat tullaan kokonaisuu-

dessaan käyttämään veteraanien, heidän 
puolisoidensa ja leskiensä hyväksi. En-
nusteiden mukaan heitä on keskuudes-
samme vielä pitkälle 2020-luvun puolel-
le, joten rahaa tukitoimintaan tarvitaan 
vielä vuosia, eivätkä nykyiset varat edes 
sinne saakka riitä ilman veteraanikeräyk-
siä ja muita rahanhankkimistoimia.

Kolmas liittokokouksen linjaus kos-
ki veteraanien perinteen vaalimista, 
tarkemmin sanottuna vielä sotiemme 
1939-45 veteraanisukupolven perintei-
tä – niin etu- kuin kotirintaman. Valta-
kunnallisesti suunnitelmissa on jonkin-
lainen seutukuntamalli, jossa kullakin 
alueella toimisi tulevaisuudessa yksi ny-
kyisen veteraaniyhdistyksen jatkumona 
jatkava perinneyhdistys. Sotaveteraani-
piirien laatimien omien suunnitelmien 
pohjalta näyttäisi näin syntyvän aika-
naan maahamme 50–60 veteraaniperin-
neyhdistystä.

Pirkanmaalla aikanaan 
kuusi perinneyhdistystä
Pirkanmaan piirin alueella tulee suun-
nitelmien mukaan toimimaan aikanaan 
kuusi veteraaniperinneyhdistystä nou-
dattaen alueellisesti hyvin karkeasti so-
vellettua seutukuntajakoa. Merkittävim-

min poikkeamat löytyvät Tampereen 
seutukunnan kohdalla, jossa alueeseen 
tulisi kuulumaan Tampereen lisäksi vain 
Pirkkala ja Nokia. Näistä suunnitelluista 
perinnealueista käytämme tällä hetkellä 
yhteistoiminta-alue nimitystä, koska ta-
voitteena on, että ko. alueella toimivat 
veteraaniyhdistykset yhteistoimin tar-
kastelisivat alueensa tulevaisuutta niin 
yhdistysrakenteen kuin perinnetyön ke-
hittämisen kannalta. Veteraanijoukon 
vähetessä on luonnollista, että yhdis-
tysten lukumääräkin kehittyy kohti sitä 
yhtä jatkavaa perinneyhdistystä. Kulle-
kin kuudelle alueelle on muodostettu 
sotaveteraaniyhdistysten yhteistoimin-
taryhmä, joka omalla alueellaan alkaa 
kehitellä yhteistä tulevaisuuttaan kutsu-
en mukaan myös muiden veteraaniyh-
distysten edustajat. Perinneaikakauteen 
valmistautuminen tapahtuu Tammen-
lehvän Perinneliiton ”sateenvarjon” alla 
ja Suomen Sotaveteraaniliiton johdolla 
yhteistoiminnassa kaikkien Tammenleh-
vän Perinneliiton jäsenjärjestöjen kans-
sa. Tämä tarkoittaa, että ko. jäsenjär-
jestöt ovat sopineet Sotaveteraaniliiton 
roolista ko. toiminnassa ja lupautuneet 
osallistumaan osaltaan niin perinnetyön 
kehittämiseen kuin aikanaan itse vete-
raaniperinteen vaalimiseen. 

Tulevaisuuden 
perinnetyön tekijät haussa

Niin huolto- ja tukitoimintaan kuin tu-
levaan perinnetyöhön tarvitaan kannat-
tajajäseniksi toimintaan osallistuvia ja 
sitoutuvia tukijäseniä. Reservijärjestöt 
allekirjoittivat aikanaan veteraanijärjes-
töjen kanssa Velvoitesopimuksen, jol-
la he sitoutuivat avustamaan veteraane-
ja heidän viimeisinä elinvuosinaan sekä 
vastaamaan veteraanien tulevaisuuden 
perinnetyöstä. Nyt tekijöitä tarvitaan! 
Veteraaniyhdistyksissä kannattajajäseniä 
on kyllä määrällisesti ihan mukavasti, 
mutta ikärakenne on aika korkea. Vali-
tettavan harva heistä on sen vuoksi ai-
kanaan veteraaniperinnettä vaalimassa. 
Siispä nyt on aika oma-aloitteisesti tar-
joutua avuksi veteraaniyhdistyksiin. Sa-
malla tämä kutsu on osoitettu kaikille 
alueellisille ja paikallisille Tammenleh-
vän Perinneliiton jäsenjärjestöjen edus-
tajille. VETERAANEJA EI JÄTETÄ!

  Pasi Alho
puheenjohtaja 

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry

Hämeenkyrön Koskilinnassa ee y ö os

ohjelmallinen iltajuhla, illallinen ja tanssia

Illalliskortin hinta 45 euroa

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Ari Paukkunen p. 040 548 1931 
ari.paukkunen (at) kolumbus.fi

tumma puku, paraatipuku
isot kunniamerkit

Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerho ry, 
Hämeenkyrön Reservin Aliupseerit ry, 

Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset ry
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Pirkanmaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri

Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE

Puh. Ilkka Tilli, 040 7636 964
pirkanmaa@mpk.fi , www.mpk.fi 

nosto heitä hukkaan kouluttajapotenti-
aalia, kouluttajien motivaatiota ja am-
mattitaitoa, joita on kasvatettu viimeiset 
kahdeksan vuotta melkoisella menestyk-
sellä.

Ensi vuosi etenee muutenkin uuden-
laisissa tunnelmissa. Vastuu Ilmapuo-
lustuspiirin läntisen koulutusalueen toi-
minnasta siirtyy uudelle aluepäällikölle. 
Olen ylpeä jättäessäni hänelle erittäin 
osaavan, sitoutuneen ja osaamiseltaan 
monipuolisen kouluttajajoukon. Seu-
raajakseni kaavailtu henkilö ei ole kui-
tenkaan vielä tätä kirjoittaessa vahvistu-
nut. 

Olisi mukavampaa luovuttaa tehtä-
vät ja kalusto konkreettisesti kuin jättää 
vain avaimet pöydälle.

Nykyinen tilanne on monella tavalla 
vaikea. Turvallisuusympäristö on muut-
tunut, mutta määrärahat ja koulutus ei-

OLEMME FACEBOOKISSA! 

”TYKKÄÄ MEISTÄ, 
TUHANNES TYKKÄÄJÄ 

PALKITAAN”

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Petkeleen 
pläjäys
Kesä meni ja syksy saapui. 

Hiljaista on koulutusrintamalla, ja 
hiljaisuus tuntuu jatkuvan myös tu-
levana vuonna. Harvat Satakunnan 
Lennoston tilaamat koulutustapah-
tumat keskittyvät kevääseen, ja syksy 
ammottaa niiden osalta tyhjänä. Toi-
vottavasti tämä on osoitus kauan kai-
vattujen kertausharjoitusten lisäänty-
misestä. Ainakaan se ei heijastele sitä, 
mitä puolustusvoimien johto tarkoit-
taa vapaaehtoistoimijoiden laajem-
malla käytöllä, kun puhutaan reservin 
koulutuksesta. Toivon vain, ettei len-

MPK:n Pirkanmaan MPK:n Pirkanmaan 
Koulutus- ja tuki-Koulutus- ja tuki-
yksikön kurssejayksikön kursseja

17.–19.10. SYYS-PIRKKALA 
(5 KURSSIA) PIRKKALASSA
Tilannekeskus
• kurssilla perehdytään tilannekeskuk-

sen toimintaan komppanian toimin-
taympäristössä 

Huollon kurssi
• kurssilla perehdytään MPK:n kurssien 

huoltamiseen ja huolletaan muut Syys-
Pirkkalan kurssit

Sissitoiminta
• kurssilla perehdytään sissitoimintaan 

ja kohteen tuhoamiseen
 Pioneeritaidot
• kurssilla perehdytään suluttamiseen ja 

raivaamiseen
 Sotilaan perustaidot
• kurssi on tarkoitettu naisten vapaaeh-

toiseen varusmiespalvelukseen halua-
ville naisille

• kurssilla perehdytään varusmiehen 
elämään niin kasarmioloissa kuin 
maastossa

25.–26.10. MAAKUNTAKOMPPANIAN 
MAASTOMARSSI (VEH)
• kurssi on tarkoitettu maakuntakomppa-

nian toiminnassa mukana oleville sekä 
Lylyisten kilpailuun osallistuneille

• marssilla on kilpa- ja marssisarjat
• partiossa on 3 jäsentä
• kurssilla marssitaan kahden päivän 

aikana noin 40 kilometriä, marssin ai-
kana sotilaallisia tehtäviä 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen MPK:n 
koulutustarjonta-sivuilta www.mpk.fi/
Pirkanmaa 

Tervetuloa mukaan!

vät seuraa tilanteen vaatimuksia. Myös 
ratkaisuissa on ollut kummasteltavaa. 
Parempaa odotellen…

  Matti Soini
aluepäällikkö

MPK
Ilmapuolustuspiiri

Läntinen koulutusalue
matti.soini@mpk.fi 

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

Sinulla on merkkipäiväsi vieton yhteydessä 
mahdollisuus tukea pirkanmaalaista maan-

puolustustyötä avaamalla onnittelutili haluamassasi 
pankissa ja ohjaamalla sen tuotto 
Pirkanmaan Maanpuolustuksen 

Tuki PMT ry:lle.

Soita ja sovi asiasta 
Toiminnanjohtaja Päivi Huotari 
puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI KIITTÄÄ TUESTASI

Pirkan Viestin verkkosivusto on uudistunut. 
Käy katsomassa ja vastaamassa 

kuukauden kysymykseen osoitteessa: 

www.pirkaviesti.fi 

MATTI KIITTÄÄ
Kiitokset muistamisesta merkkipäivänäni 29.7.2014

Veteraanimatrikkelin tili karttui 5500 eurolla.
Matti Soini

Kuva: Kaisa Nikkilä.



Pirkan Viesti 4  2014

5

Kaluston esittelyä ja käsittelyä oli nel-
jällä koulutusrastilla. LV 241 kent-
täradio laitettiin toimintakuntoon ja 
yhteyskokeilua harjoiteltiin. Lähitais-
telukoulutuksessa sirpaleliiviin ja ky-
pärään sonnustautuneet sekä asettaan 
kantavat kurssilaiset harjoittelivat tilan-
netta, joissa käsikähmään joutuminen 
saattoi vaarantaa taistelijan tulevaisuu-
den. Maastotaitokohteella saatiin pe-
rusteellinen katsaus niin retkeilijöiden 
kuin sotilaiden käyttämiin retkikeitti-
miin. Neljännellä ja monien mielestä 
päivän odotetuimmalla rastilla ammut-
tiin rynnäkkökivääriammunta. Aluksi 
kohdistettiin aseet (5+5) ja sitten kilpa-
sarja 10 laukausta. Paras tulos oli tällä 
kertaa 90 pistettä, toisen ja kolmannen 
tuloksen ollessa 89 pistettä.

Puolustusvoimissa ollaan ajan tasal-
la myös asealalla tapahtuvassa kehityk-
sessä. Päivän aikana esiteltiinkin uutta 
huipputekniikkaa. Ensimmäinen yk-
köskohde oli kontissa oleva kenttäty-
kistön patteriston tulitoimintakeskus. 
Sieltä johdetaan patteriston toimintaa. 
18-putkinen patteristo ampuu tästä 
keskuksesta lähtevän tulikomentojen 
mukaisesti. Toisena ykköskohteena oli 
uusi ilmatorjuntaohjuslavetti. Siinä oli 
kuusi modernia ohjusta, joilla voidaan 
tuhota lentokone noin 10 kilometriin 
saakka.

Reserviläispäivä kiinnosti tälläkin 
kertaa niin nuoria kuin jo varttuneem-
pia. Ovensuukyselyissä pintapuolisesti 
haastatellut vastailivat toimittajan ky-
symyksiin melkein kuin yhdestä suus-
ta: opitun ylläpitäminen ja uudenkin 
oppiminen kiinnostaa, samoin muka-

Pirkanmaalaiset kertasivat taitojaan 
Reserviläispäivän rasteilla
Harmahtava syyspäivä muuttui hiljalleen aurinkoiseksi sitä mukaa 
kun noin 70 Reserviläispäivään ilmoittautunutta reserviläistä ja 
kolmisenkymmentä kouluttajaa sekä huoltohenkilöä aloitti 13.9.2014 
päivän ohjelman Satakunnan Lennoston ampumaradalla Pirkkalassa.

na olo ihan yhteisöllisyyden kannalta, 
eli pysytään porukassa. Huolestuttaa-
ko nykyään mikään? No jaa...hm, no ei 
nyt erityisemmin, mutta kyllä valppaa-
na on oltava koko ajan, eihän sitä kos-
kaan tiedä.

  Tauno Peltola

Päivän aikana harjoiteltiin myös tulentekoa ja testattiin erilaisia retkikeittimiä.  Kuva: Raimo Ojala. Lähitaistelukoulutusta. Kuva: Jarmo Kovanen.

Kahvitauolla ahmittiin hyviä hillomunkkeja, joita sotilaskotiauto oli kiidättänyt paikal-
le. Kuva: Raimo Ojala.

Johanna Peltomäki on lentokoneteknikkoalikersantti ja siviilissä sähköasentaja. Rk-ammunnassa tuli heti koesarjassa 
viidestä laakista kolme kymppiä (125). Kuva: Tauno Peltola.
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Kannen valokuva
Johanna Peltomäki ja viidestä 
laakista kolme kymppiä. 

Kuva: Tauno Peltola.

Painos
7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi 

Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Marja Hirvonen
Tiina Kokkola
Jaakko Lampimäki vpj.
Jari Lindell
Juha Moijanen
Ari Paukkunen, siht.
Janne Reinola
Matti Salonen
Jorma Suonio

Ulkoasu
Maisan paja

Paino
Lehtisepät Oy

Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
Kiveliönkatu 12, 
33580 TAMPERE
pirkanviesti@gmail.com

Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari, 050 5550 728,   
(03) 212 7405
pir.reservi@kolumbus.fi 

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

Ilmoitusasioissa 
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi 

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2014:

N:o  Aineisto Ilmestyy 
5 24.11. 22.12.

Lempäälän kirkossa oli sunnuntaina 8. 
kesäkuuta juhlallinen ja harvinainen 
kolmen Lempäälästä kotoisin olleen 
sankarivainajan siunaustilaisuus. Soti-
laspastori Kari Mannermaa siunasi so-
tamies Rauni Huhtalan, sotamies Viljo 
Jutilan ja alikersantti Väinö Mattilan 
Lempäälän kirkossa Lempäälän Reservi-
yhdistysten muodostaessa kunniavartion 
ja lippuvartion. Puolustusvoimat ampui 
kunnialaukaukset. Yhtenä arkun kanta-
jana oli Väinö Mattilan siskon tyttären-
poika alikersantti Juha Rassa.

Jouluaaton aattona 23.12.1939 kuol-
leet ja kentälle jääneinä haudatut vai-
najat löytyivät vuonna 2011 Kuolema-
järven Summajoelta ja heidät pystyttiin 
tunnistamaan DNA-tietojen avulla. 
Kaikkiaan viime sodissamme kentälle 
jääneistä sotilaista on löydetty vajaa 10 
prosenttia eli 1155 ja löydetyistä on pys-
tytty tunnistamaan 357 vainajaa. 

Tilanne Länsi-
Kannaksella 23.12.1939
Venäläisten 7. Armeija on saavuttanut 
kolmessa viikossa Länsi-Kannaksella 
Kuolemajärvi-Summa-Muolaa linjan 
noin 30 km Viipurista itään. Suomen 2. 
Armeijakunta (kenr.ltn Harald Öhquist) 
puolusti täällä asemiaan. Suomalaisten 
vastahyökkäykseen osallistui joukkoja 
viidestä divisioonasta. Tampereen ympä-
ristön miehistä koottu JR 17 (vahvuus 
3037 miestä, komentajana eversti K.A. 
Heiskanen) kuului 6. Divisioonaan, jon-
ka komentajana oli eversti P. Paalu. JR 
17/ II Pataljoonan 4. Komppania (luut-
nantti Toivo Inkilä) oli perustettu 14.10. 
Lempäälän Suojeluskuntatalolla. Hyök-
käys alkoi 23.12. aamulla, JR 17 oli yöl-
lä siirretty ankarassa lumipyryssä lähes 
30 asteen pakkasessa marssien hyökkä-
ykseen Summajoelle ja miehet joutuivat 
väsyksissä aloittamaan tulikasteensa. 1. 
ja 6. divisioonan hyökkäys ei johtanut 
toivottuun tulokseen ja se keskeytettiin 
klo 14.30.  Syitä oli monia. Hyökkäys 
oli suunniteltu kovalla kiireellä ja puut-
teellisesti. Viestiyhteydet eivät toimi-
neet, tykistö ehti vain osittain asemiinsa, 

Kolmen talvisodan sankarivainajan 
siunaustilaisuus Lempäälässä

krh:n ammukset eivät mahtuneet put-
kiin ja siksi tykistön tuli puuttui lähes 
kokonaan. Panssarintorjunta-aseita ei 
ollut ja huoltokin oli vaikeuksissa. Vi-
hollinen pystyi sään seljettyä käyttämään 
lentokoneita ja johtamaan tykistön tulta 
ja muita vastatoimia ilmasta. JR 22 kak-
si pataljoonaa ajautui suunnistusvireen 
vuoksi JR 17/ I Pataljoonan hyökkäys-
uralle. Epäonnistuneesta hyökkäyksestä 
käytettiin myöhemmin nimitystä höl-
möntölväys. Hyökkäys kuitenkin saattoi 
vaikuttaa Neuvostoliiton sodanjohdon 
päätökseen Kannaksen hyökkäyksen py-
säyttämiseen toistaiseksi. 6. Divisioona 
menetti hyökkäyksessä kaatuneina 80 
miestä ja kadonneina 108 miestä.  Lem-
päälän komppania menetti taistelussa 
kaatuneina peräti 8 miestä. 23.12. me-
nehtyneet olivat: stm Paavo Pyhälä, jääk 
Kaino Joensuu, stm Rauni Huhtala, 
stm Sulo Marjamäki, alik. Väinö Mat-
tila, stm Viljo Jutila ja stm Paavo Helin 
Lempäälästä sekä luutnantti Veli Antila 
Tampereelta.  Näistä kahdeksasta 7 hau-
dattiin kentälle jääneenä, heidän joukos-
saan aiemmin mainitut kolme sankari-
vainajaa.

Poissa on veljet -kirja 
kertoo haudatuista seuraavaa:
Rauni Engelbert Huhtala 
27.4.1914–23.12.1939

”Työmies, sotamies, Lempoinen. Van-
hemmat: Johan Kustaa ja Amanda Jo-
hanna o.s. Grahn. Rauni Huhtala syntyi 
Lempäälässä ja kasvoi Erland ja Emma 
Vienolan luona Lipossa, jonne hän tuli 
Lempäälän lastenkodista. Käytyään Kel-
hon kansakoulun hän oli töissä paikka-
kunnan taloissa. Rauni Huhtala kaatui 
Summajoella. Hautapaikka tuntematon, 
kentälle jääneenä siunattu Lempäälän 
sankarihautaan”

Viljo Filemoni Jutila 
23.12.1901–14.9.1940

”Maanviljelijä, sotamies, Nurmenkul-
ma. Vanhemmat: August ja Emma Juti-

la. Puoliso: Hulda Aster o.s. Kurki. Lap-
set: Kerttu Helena, synt. 22.11.1937 
Lempäälässä. Viljo Jutila toimi maan-
viljelijänä Nurmen kylässä, jossa omis-
ti Jutilan tilan yhdessä veljensä Kal-
len kanssa. Hän harrasti metsästystä ja 
suojeluskuntatyötä, jossa tuli erityisen 
kuuluisaksi ampujana. Lehdessä otsi-
koitiin: Jutila tuli, ampui ja voitti. Pal-
kintokokoelma on nykyisin tyttärellä. 
Viljo Jutila katosi Summassa. Veli lähti 
saattamaan haavoittunutta veljeä sidon-
tapaikkaan, mutta tie näytti vaaralliselta. 
Haavoittunut pyysi veljeä jäämään, jat-
koi yksin eikä koskaan saatu tietää mitä 
tapahtui. Hänet julistettiin sodassa ka-
donneena kuolleeksi 14.9.1940. Katoa-
minen lienee tapahtunut 23.12.1939 
Summajoella. Hautapaikka tuntematon, 
kentälle jääneenä siunattu Lempäälän 
sankarihautaan”

Väinö Samuli Mattila 
20.8.1915–23.12.1939

”Tilallisen poika, alikersantti, Lippo. 
Vanhemmat: Johan Kustaa ja Selma Jo-
hanna o.s. Uotila. Väinö Mattila syntyi 
Lempäälässä, jossa hän 19-vuotiaasta al-
kaen hoiti kotitilaansa mallikelpoisella 
tavalla. Mattila kuului suojeluskuntaan. 
Hän kaatui Summajoella. Hautapaikka 
tuntematon, kentälle jääneenä siunattu 
Lempäälän sankarihautaan”

  Hannu Tapola

Lähteet: 
Jaakko Hakala – Martti Santavuori: Summa
Ritva Mäkelä – Pekka Toivonen: Poissa on 
veljet. Lempäälän sankarivainajat 1939-
1945 käydyissä sodissa.
Ari Raunio: Sotatoimet. Suomen sotien 1939-
45 kulku kartoin
Arkistolaitos. Suomen sodissa 1939-45 me-
nehtyneet
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry
Markku Kiikka: Puhe 8.6.2014 Lempäälä
Lempäälän-Vesilahden Sanomat 11.6.2014: 
Kolme sankarivainajaa viimeiselle matkalle 

Sankarivainajien siunaus. Kuva: Markus Perko.
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Pirkan Viesti myös Facebookissa!

Käy tykkäämässä.
Neljässadas tykkääjä palkitaan!

XLI Hämeen Hölkkä 
Tulokset:
Kilpasarja N Yleinen 20 km
1.  Suvi Karjaluoto, Jyväskylä 01:36:43
2.  Elina Liuha, Sastamala, 01:50:57
3.  Heidi Vilenius, Ylöjärvi 02:01:40

Kilpasarja M Yleinen 20 km
1.  Ari-Pekka Lassila, Tampere, 01:12:45
2.  Antti Ojansivu, Ylöjärvi, 01:13:02
3.  Markus Välimäki, KylVe, 01:17:47

Kilpasarja M 45 20 km
1.  Harri Riutta, Tampere, 01:32:45
2.  Seppo Ojansivu, Ylöjärvi, 01:34:54
3.  Tapio Konsala, Tampere, 01:53:14

Kuntosarja 20 km
1.  Marko Räsänen, Nokia, 01:32:51
2.  Tomi Peltokoski, Nokia, 01:34:32
3.  Hannu Laine, Sastamala, 01:35:45

Kuntosarja 9 km
1.  Ilkka Tuomisto, Tampere, 00:31:52
2.  Jarno Vikman, Tampere, 00:33:28
3.  Tommi Keronen, Tampere, 00:34:24

Lapset (alle 15 v) 9 km
1.  Leevi Keronen, Tampere, 00:34:11
2.  Milana Itäpää, Ylöjärvi, 00:47:08
3.  Vilma Jalonen, Ylöjärvi, 00:47:25

Kävelysarja 9 km
1.  Hannu Kaukonen, Tampere, 01:23:24
2.  Margit Nieminen, Ylöjärvi, 01:23:30
3.  Eero Stenholm, Tampere, 01:27:04

On syyskuun alun lauantaiaamu. Kevyt usva verhoaa 
maisemaa, kun vajaa kolmekymmentä vapaaehtoista 
aloittaa työnsä Lamminpään urheilumajalla. 

Edessä on 41. Hämeen hölkkä. Se on yksi pisimpään 
järjestetyistä juoksutapahtumista. Ensimmäisen kerran 
talkooväki ponnisteli vuonna 1973, ja siitä lähtien ta-
pahtuma on järjestetty joka vuosi.

Välillä vapaaehtoisia on ollut enemmän, välillä vä-
hemmän.

– Tänä vuonna talkoolaisia on 28. Se on oikein hyvä 
määrä, kertoo kilpailunjohtaja Hannu Jokinen.

Ja ihmisiä tällaisen tapahtuman järjestäminen vaatii-
kin. On rakennettava katoksia, merkittävä reitti, hoi-
dettava huoltopisteet, perustettava kisatoimisto ja jär-
jestettävä opastajia maastoon risteyksien varrelle. Listaa 
voisi jatkaa vielä vaikka kuinka pitkään.

– 20–30 henkeä on sopiva määrä tapahtuman järjes-
tämiseen, Jokinen toteaa.

Talkoolaiset tekevät tapahtuman
Vaikka kisapäivän järjestelyissä on oma hommansa, 

myös tiedottamisesta on huolehdittava. Tapahtuma 
vaatii elääkseen myös juoksijoita. 

Tänä vuonna juoksuun osallistuneita oli noin sata. 
Enemmänkin olisi reitille mahtunut. Markkinointiin 
ja tapahtuman kehittämiseen on jatkossa kiinnitettävä 
huomiota.

– Pelkästään Pirkanmaan piirin reserviläisistä voisi 
saada 100–200 juoksijaa, Hannu Jokinen sanoo. Lisäk-
si tietenkin muut osallistujat, hän jatkaa.

Yksikään talkoolainen ei jäänyt maastoon ja kaikki 
kilpailijatkin saatiin maalin. Kaiken kaikkiaan tämän-
vuotinen tapahtuma meni järjestelyjen kannalta hie-
nosti.

Toivottavasti vapaaehtoisia riittää myös jatkossa, sil-
lä yhdistystoiminta elää sen jäsenien tekemästä talkoo-
työstä. 

  Pasi Pitkänen

Miesten yleisen sarjan palkintojenjako. Kuvassa vasemmalta kolmanneksi sijoittunut Markus Välimäki, Pirkanmaan 
Reserviläispiirin puheenjohtaja Juha Moijanen, kilpailun johtaja Hannu Jokinen, toiseksi sijoittunut Antti Ojansivu sekä 
sarjan voittaja Ari-Pekka Lassila.

Tiedätkö?
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Ajankohtaisia maan-
puolustuskysymyksiä
laidasta laitaan

Kysymykset laati 
eversti Leo Ukkonen

1) Mistä tehtävästä kenraali Jarmo Lind-
berg siirtyi elokuun alussa puolustusvoi-
main komentajaksi?

2) Kuinka monta henkilöä osallistui meri-
voimiemme isännöimään monikansalli-
seen Northern Coasts 2014 -harjoituk-
seen elo-syyskuun vaihteessa?

3) Milloin päättyvät tämän vuoden kutsun-
nat, jotka alkoivat 15. elokuuta? 

4) Kuka on kirjoittanut äskettäin julkaistun 
kirjan Rauhan utopia?

 5) Kuinka monta joukko-osastoa on maa-
voimissamme ensi vuoden alussa?

6) Kuka aloittaa ensi vuoden alussa Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen toimin-
nanjohtajana?

7) Kuinka monta naista on suorittanut 
varusmiesten laskuvarjojääkärikurssin 
Utissa?
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Pirkan Viesti myös 
Facebookissa!

Käy tykkäämässä.
Neljässadas 

tykkääjä palkitaan!

Rastit Pikku-Ahvenistojärven ympä-
rillä oli miehitetty reserviläisillä, jotka 
kysyivät osanottajaperheiltä sekä vaati-
via että lempeitä kysymyksiä. Jotokseen 
osallistuneiden määrä oli tänä vuon-
na ennätys; lähes puolentoista sataa äi-
tiä, isää ja lasta oli mukana, pienimmät 
vaelsivat rattailla. Maanpuolustusnaiset 
olivat puheenjohtajansa Terttu Forsel-
lin johdolla ”muonituslottina”, paikalli-
nen SPR opasti syyssäästä nauttivia en-
siaputaidoissa, ja ”sotkukin” oli paikalla 
erinomaisine munkkeineen. Kahviakin 

Perinteinen syksyn 
perhejotos kesäsäässä
Ylöjärven reserviupseerit, aliupseerit ja Maanpuolustusnaiset kokivat 
jymymenestyksen tämänvuotisen perhejotoksen järjestämisessä.

tarjottiin kaikille halukkaille. Jokasyk-
syisestä perhejotoksesta on muodostu-
nut hieno ylöjärveläin en perinne. Ei ole 
niin kovin tärkeää tietääkö Ylöjärven 
nimikkokasvin tai kaupunginjohtajan 
nimen, tärkeämpää on perheen yhtei-
nen retki upeille poluille ainutlaatuisen 
järven rantamille. Siltä myös tuntui ja 
näytti. Pelkästään hymyileviä kasvoja ja 
reserviläistoimintakin tuli taas hieman 
paremmin tunnetuksi!

  Juhani Vahtokari

PPiirrkkaann VVViieessttii mmyyöös

Tampereen 
Reserviupseerit ry

JOULUSAUNA
15.12.2014 KLO 18.00 

Perinteinen joulusauna 
on lämpimänä 

ma 15.12. klo 18.00 alkaen 
Siivikkalan majalla, 
oma pyyhe mukaan.

Kahvit

Rovas   Esa Eerolan puheenvuoro 

Joululauluja, toimisto varaa 
lauluvihkot

Käyn   muistokivellä 

Väinölänkadulta järjestään 
kimppakyytejä. 

Kyytejä ja tarjoilua varten 
pyydetään ilmoi  autumiset 

toimistolle ke 10.12. 
mennessä sähköpos  lla:

tamru@tampereenreserviupseerit.fi  
sekä teks  vies  llä tai 

soi  amalla 040 556 0380. 

Tervetuloa!Tervetuloa!

Kylläpä perheiden kelpasi näitä polkuja vaeltaa!

Ylöjärven maanpuolustusnaisten puheen-
johtaja Terttu Forsell oli yksi “muonituslo-
tista”.

Puheenjohtajat Antti Mikkonen (vas.) ja 
Niko Liehu olivat tyytyväisiä perhejotoksen 
suosioon.Mia Borg lasten kanssa tutkimassa rastin tehtäviä.

Ajo-ohje syysauringossa.

Älä mieti joululahjoja. Osta ne.
Pekka Ruusukallio:

Jussi kesti Valpon vainon.

25 € noudettuna Väinölänkatu 2:sta

Pirkanmaan Sotilaspiirien
Perinneyhdistys

timo.tulosmaa@outlook.com
040 744 0465
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Risteilyllä esiintyy Jean S.

Juhlaristeily Baltic Queenilla
11.-12.4.2015

Reserviläisliitto täyttää 60 vuotta 2015. Varsinaiset juhlatapahtumat järjestetään 11.-12.4.2015 Baltic Queen -aluksella. 
Juhlaristeily kokoaa laivalle runsaat 2.500 jäsentä seuralaisineen eri puolilta Suomea. Luvassa onkin suurin Suomessa 
koskaan järjestetty vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma.

VARAA EDULLISEEN JÄSENHINTAAN www.matkapojat.fi/res60
Reserviläisliiton jäsenille risteily on poikkeuksellisen edullinen, koska liitto tukee osallistumista. 
Ruokajuomat sisältävä juhlaillallinenkaan ei maksa kuin 33 euroa.

Hintaan sisältyy: 
• risteily valitussa hyttiluokassa Helsinki - Tallinna - Helsinki
• Reserviläisliiton juhlaohjelma laivalla

Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna  klo 18:30 - 08:00
Tallinna - Helsinki   klo 12:30 - 16:00
Tallinnassa mahdollisuus maissa käyntiin klo 08:00 – 12:00

Varaukset p. 010 2323 116 (ma-pe 8-17) • Ryhmävaraukset (yli 10 hlöä) p. 010 2323 109 (ma-pe 8-17)
Nettivaraukset www.matkapojat.fi/res60 • Ei toimitusmaksua!

matkapojat.fi

Tampereen Suojeluskunta- ja Lo  amuseo-
yhdistyksen 10-vuo  sjuhlaseminaari 

Suojeluskun  en ja 
Lo  a Svärdin perintö
LAUANTAINA, 8. MARRASKUUTA 2014 KLO 13 16.30 
Sampolan auditoriossa, Sammonkatu 2 TAMPERE. Juhlaseminaari 
kunnioi  aa suojeluskunta- ja lo  ajärjestöjen 70-vuo  smuistoa. 
Nämä järjestöt lakkaute   in marraskuussa 1944.

OHJELMA:

  Isänmaallisia lauluja; Kalle Ruusukallio

 Tervehdyssanat; Tampereen Suojeluskunta- ja 
Lo  amuseoyhdistyksen varapuheenjohtaja Veikko Parkkinen

  Suojeluskunnat ja Lo  a Svärd Suomen itsenäisyyden turvaajina; 
Suojeluskun  en ja Lo  a Svärdin Perinteiden Liiton puheenjohtaja 
Markus Anaja

Kahvitauko

  Lo  a Svärdin toiminta ja perinteet Pirkanmaalla; 
Pirkanmaan Lo  aperinne ry:n puheenjohtaja 
Inkeri Haarla-Ke  unen

  Suojeluskun  en toiminta ja perinteet Pirkanmaalla; 
Tampereen Suojeluskunta- ja Lo  amuseoyhdistyksen 
puheenjohtaja Markku Rauhalah  

Tervehdysten vastaano  o Sampolassa klo 11.30–12.30. 
Mahdolliset muistamiset museon kehi  ämiseen 
 lille FI98 1146 3001 0766 00.
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Noin 30 osallistujaa kerännyt ilta alkoi 
Eteläisen seurakunnan tarjoamilla kah-
veilla. Kahvitarjoilun jälkeen henkisen 
toimikunnan puheenjohtaja, eversti evp 
Leo Ukkonen toivotti toimikunnan 
puolesta osallistujat tervetulleiksi tilai-
suuteen. 

Libanon ja Syyria osana 
Lähi-idän konfl iktia
Teemaosuuden aloitti everstiluutnantti 
evp Kari Maijala, joka palasi kesäkuun 
alussa Libanonista vuoden kestäneestä 
rauhanturvatehtävästä. Kari Maijala on 
aiemmin palvellut myös kriisinhallinta-
tehtävässä Afganistanissa. Kari Maijalan 
esityksen aiheena oli: Libanon ja Syyria 
osana Lähi-Idän konfl iktia. Esityksensä 
aluksi hän muistutti, että totuus on so-
dan ensimmäinen uhri. Sekavasta tilan-
teesta tulee eri lähteistä eri tarkoitusperiä 
palvelevia totuuksia.

Kari Maijala kertasi lyhyesti Syyrian 
meneillään olevien sotatoimien alun yh-
teyden Arabikevääseen. Hän selvitti pe-
rusteellisesti Syyrian alueen historiaa ja 
islamin eri suuntia ja niiden vaikutusta 
sodan eri osapuolien muodostumiseen. 
Syyrian kapinalliset ovat pääosin sun-
neja ja hallituksen joukot ovat pääosin 

shiialaisia ja alaviitteja. Kapinalliset ei-
vät ole kovinkaan yhtenäinen joukko, 
vaan heillä on keskinäisiä vihollisuuksia. 
Syyrian sodan aikana noin 9 miljoonaa 
ihmistä on paennut kotiseudultaan. Ul-
komaille heistä on paennut noin kolme 
miljoonaa ihmistä, joista noin puolet on 
asettunut Libanoniin. 

Kari Maijala jatkoi esitystään kerto-
malla Libanonin hallinnosta ja asemas-
ta. Libanonissa on noin 4,5 miljoonaa 
asukasta, tosin väestölaskentaa ei ole 
tehty sitten vuoden 1932. Eri uskonnot 
on otettu maan hallinnossa huomioon 
muun muassa siten, että presidentti on 
kristitty, pääministeri on sunni ja parla-
mentin puhemies on shiia. Hizbollah, 
Jumalan puolue, on rakentanut Libano-
nissa vuodesta 2006 sotilaallista kyky-
ään. Maassa on Palestiinan pakolaisten 
leirejä, joissa on noin puoli miljoonaa 
pakolaista ja joissa Fatah pitää järjestystä 
yllä. Itäisen rajanaapurin Syyrian lisäksi 
Libanonin asemaan vaikuttaa suurta so-
tilaallista voimaa ja valmiutta ylläpitävä 
eteläinen rajanaapuri Israel. 

Esityksensä lopuksi Kari Maijala sel-
vitti ISIS:n nousua Irakissa ja sen lähi-
alueilla. Hyvin aseistautunut ISIS hallit-
see julmasti ja tehokkaasti valtaamiaan 
alueita noin 30 000 – 50 000 taistelijal-

la, jotka ovat pääosin sunneja ja salafi s-
teja. Kari Maijalan havainnollinen, kar-
toin ja valokuvin varustettu esitys poiki 
yleisöltä lukuisia kysymyksiä ja kom-
mentteja alueen sekavasta tilanteesta ja 
tulevaisuudesta.  

Syyrian 
kemialliset aseet
Teemaosuuden päätti Puolustusvoimi-
en tutkimuslaitoksen Ylöjärven yksi-
kössä Lakialassa Räjähde- ja suojelutek-
niikkaosaston johtajana työskentelevän 
professori Markku Mesilaakson esitys 
Syyrian kemiallisista aseista. Esityksensä 
aluksi Markku Mesilaakso näytti Syyri-
assa loppukesästä 2013 otetun valoku-
van kuorma-auton lavalla olevasta yk-
sinkertaisesta raketista, jolla kemiallisia 
taisteluaineitakin voidaan levittää.

Markku Mesilaakso jatkoi esitystään 
näyttämällä luettelon useista päivämää-
ristä ja Syyrian paikkakunnista, jois-
sa epäiltiin käytetyn kemiallisia aseita. 
Varmuudella voitiin osoittaa kemialli-
sen aseen käyttö 21.8.2013 Damaskok-
sen esikaupungissa Ghoutassa noin 10 
mailia presidentin palatsista itään. YK:n 
asiantuntijat tutkivat 350 - 1400 uhria 
vaatineen hyökkäyksen. Käytetty taiste-
luaine oli sariini ja se oli levitetty yksin-
kertaisilla raketeilla. Markku Mesilaakso 
näytti kuvia maahan iskeytyneistä rake-
teista. Varmuutta ei saatu, olivatko sarii-
nin käytön takana Syyrian hallituksen 
joukot vai kapinalliset.

Kemiallisen aseen käytön noustua jul-
kisuuteen Syyria haki 14.9.2013 liit-
tymistä kemiallisten aseiden kieltoso-
pimukseen. Syyriasta tuli 14.10.2013 
sopimuksen 190. jäsenvaltio. Jäsenek-
si tultuaan Syyrian piti ilmoittaa tiedot 
kemiallisista aseistaan. Syyrian oletettu 
kemiallisten taisteluaineiden arsenaali 
oli 290 tonnia sisältäen sariinia, sinappi-
kaasua sekä VX- ja VM-kaasuja. Lähtö-
aineita oletettiin olevan 1000 tonnia ja 
aineiden sekoittamoja 23 kappaletta. 

Syyrian kemiallisten taisteluainei-
den arsenaali ja aineiden tuotantolai-

Syyria-aiheinen 
teema- ja kirkkoilta Hervannassa
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimi-
kunta järjesti yhdessä Tampereen eteläisen seurakunnan kans-
sa 9. syyskuuta teema- ja kirkkoillan Hervannan kirkossa. 

tokset tuli hävittää 30.6.2014 mennes-
sä. Tuotantolaitokset oli hävitetty jo 
31.10.2013 mennessä. Taisteluaineiden, 
lähtöaineiden sekä ohjusten ja rakettien 
yms. hävittämistä varten Yhdysvallat 
asetti MV Cape Ray -nimisen roro-lai-
van Välimerelle Italian lounaispuolelle. 
Hävitettäviä aineita oli seuraavat mää-
rät: sinappikaasua 20,25 tonnia, sariinin 
toista lähtöainetta DF:ää 570 tonnia, 
muita lähtöaineita 1045 tonnia, mui-
ta raaka-aineita 290 tonnia. Lisäksi oli 
ammuksia. Yhdysvallat tosin epäili, että 
Syyria ei ilmoittanut kaikkia kemialli-
sia taisteluaineitaan. Hävittämisen arvi-
oitiin olevan suoritettu syyskuun 2014 
kuluessa. 

Suomi tuki 20 sotilaan voimin Tans-
kan ja Norjan suorittamaa taisteluainei-
den merikuljetusoperaatiota Välimeren 
itärannikolta hävittämisalukselle. Hävit-
tämisen tuloksena syntyneet jäteliuokset 
kuljetettiin hävitettäväksi Ekokemin lai-
tokselle Riihimäelle.   

Markku Mesilaakso kertoi esityksensä 
lopuksi yhteenvetona, että Syyrialla oli 
oletettua huonompi valmius valmistaa 
ja käyttää taistelukaasuja. Yhteenveto-
na Markku Mesilaakson esityksestä voi 
puolestaan todeta, että johdonmukai-
nen ja havainnollinen esitys antoi selke-
än kokonaiskuvan Syyrian kemiallisista 
aseista, niiden käytöstä ja hävittämisestä. 

Ajattelemisen 
aihetta antanut ilta
Ilta päättyi pastori Ilmo Käen pitämään 
Syyria-teeman innoittamaan iltahartau-
teen. Ilmo Käki vei kuulijat historiassa 
1800 - 1900 vuotta taaksepäin käyttäen 
lähteenä Veli-Petri Seppälän toimittamaa 
kirjaa Paratiisi on idässä, joka käsittelee 
Lähi-Idän kristittyjen ja syyrialaisen kir-
jallisuuden historiaa ja sisältää kokoel-
man syyrialaisten isien opetuksia. 

Illan osallistujat kuulivat, että syyria-
laisella kristillisyydellä on yhteys alku-
seurakunnalliseen juutalais-kristilliseen 
liikkeeseen. Ilmo Käki kertoi kirjassa ku-
vatusta Edessan kaupungin nimettömästä 
ja köyhästä Jumalan miehestä, joka ilmai-
si näkyvästi pyhää keskellä ihmiskur-
juutta todistaen, että pyhyyden lähde on 
Jumalan armossa. Rukouksen jälkeen il-
tahartaus päätettiin veisaamalla virsi 555.

Illan järjestelyt olivat hyvin onnistu-
neet ja illan paljon historiaakin käsitellyt 
sisältö oli erittäin ajankohtainen ja mie-
lenkiintoinen. On vaikea kuvitella, mis-
tä muualta olisi saanut samassa ajassa vas-
taavan määrän tutkittua ja koettua tietoa, 
joka antoi paljon ajattelemisen aihetta.

  Leo Ukkonen

Everstiluutnantti Kari Maijala kertoi moni-
puolisesti Libanonin ja Syyrian historiasta 
ja nykyisestä sekavasta tilanteesta. Kuvat: 
Kimmo Piikkilä.

Professori Markku Mesilaakson havain-
nollinen esitys kattoi Syyrian kemialliset 
aseet, niiden käytön ja hävittämisen.

  Teema- ja kirkkoilta keräsi noin 
kolmekymmentä osallistujaa. 
Kuva: Jaakko Lampimäki. 
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Tykistöprikaatin 2/14-saapumiserän 868 alokasta van-
noi sotilasvalan tai sotilasvakuutuksen perjantaina 22. 
elokuuta Niinisalon varuskunnassa. Tykistöprikaa-
tin komentaja, eversti Mikael Feldt ylensi alokkaat 
tykkimiehiksi ja jääkäreiksi. Valajuhlassa oli paikalla 
yli 4000 omaisen lisäksi sotaveteraaneja ja kutsuvie-
raita. Valakaavan esilukijana toimi jatkosodan vete-

Jääkäreitä ja tykkimiehiä

Sotilasvalansa antoi 868 Tykistöprikaatin alokasta. S

Tykistöprikaatin komentaja, eversti Mikael Feldt uskoo, että varuskunnan yhdistäminen Porin prikaatiin vahvistaa 
Niinisalon asemaa pitkälle tulevaisuuteen. 

Toimintaa 
yhdistyksissä!

Lylyn kesälauantai-tapahtumassa heinäkuun 
12 päivä Juupajoen Reserviläiset esitteli toi-
mintaansa. Helteinen sää sai väkeä liikkeelle 
runsaasti.

Radiokerho OI3V otti ja sai hyvin yhteyksiä ympäri 
Suomea. Kuvassa Keijo Pakkanen radion ääressä.

Ammunta kiinnosti etenkin nuoria. Aseina ilmakivääri 
sekä EKO-pistooli. Valvomassa Eero Nurminen. 

Yli 50 ampujaa kokeili taitojaan.

Kankaanpään Seudun Tykistökillan perinnejaos ohimarssilla. Hevosvetoinen perinneosasto esiintyy vuosittain 
erilaisissa maanpuolustustilaisuuksissa. Esitykseen kuuluu asemaanajo, tulenavaus ja asemasta poistuminen, 
”ajoonlähtö”. Tykkikalustona on venäläinen 76 mm:n kenttäkanuuna vuosimallia 1902.

raani, Kankaanpäästä kotoisin oleva ylivääpeli Olavi 
Hietikko. Kenttähartauden piti sotilaspastori Juhana 
Saari. Tämä oli itsenäisen Tykistöprikaatin viimeinen 
sotilasvalatapahtuma ennen yhdistymistä Porin pri-
kaatiin.

  Sirkka Ojala



12

Esittelyssä 

Piirien Henkisen 
maanpuolustuksen toimikunta
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikuntaan kuuluu vajaa 
kymmenen henkilöä Pirkanmaan Reserviupseeripiirin, Pirkanmaan Reserviläispiirin ja 
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan piirin jäsenyhdistyksistä. Toimikunta jakaa 
maanpuolustustietoutta sekä edistää turvallisuuspoliittista keskustelua pirkanmaalai-
sessa maanpuolustustyössä ja julkisuudessa. Tavoitteena on edistää maakunnassa 
väestön henkistä kriisinkestävyyttä, jonka perustekijöitä ovat opetustoimi, kansallinen 
kulttuuri-identiteetti ja kulttuuriomaisuus sekä hengelliset palvelut.

Toimikunta järjestää vuosittain 
lukiolaisten turvallisuuspoliitti-
sen tietokilpailun ja siihen liit-
tyvän varuskuntavierailun sekä 
teema- ja kirkkoillan. Lisäksi 
toimikuntalaiset hankkivat kir-
joituksia Pirkan Viestin Hen-
gelliselle palstalle. 

Turvallisuuspoliittinen tie-
tokilpailu on järjestetty seitse-
mänä viime syksynä. Kilpai-
luun on kutsuttu osallistumaan 
kaikki Pirkanmaan lukiot kol-
mihenkisin joukkuein. Neljänä 
viime syksynä kilpailujoukkuei-
den määrä on vaihdellut 15:n ja 
19:n välillä. Viime vuosina kil-
pailuun on osallistunut myös 
1-2 lukiota Pirkanmaan ulko-
puolelta. Kilpailun ylituomari-
na on toiminut toisesta kilpai-
lusta lähtien tuotantojohtaja 
Jorma Suonio. Kilpailun suo-
jelijana on toiminut viime vuo-
det Pirkanmaan Aluetoimiston 
päällikkö, kahtena viime vuon-
na komentaja Matti Eskola. 
Kilpailun suojelija on myös 
vastannut viimeisimpien kilpai-
lujen pisteiden laskusta. Viime 
syksynä kilpailua isännöi Kan-
gasalan lukio.

Neljänä viime keväänä toi-
mikunta on järjestänyt syksyn 

tietokilpailuun osallistuneil-
le lukioille varuskuntavierai-
lun, johon on voinut osallistua 
kolme lukiolaista kustakin kil-
pailuun osallistuneesta lukios-
ta. Lisäksi mukaan on kutsuttu 
lukioiden rehtorit ja vastuu-
opettajat, kilpailun suojelija ja 
ylituomari sekä piirien puheen-
johtajat. Viimeisin varuskun-
tavierailu tehtiin toukokuun 
alussa Santahaminaan Kaartin 
Jääkärirykmenttiin ja Kadetti-
koululle. 

Teema- ja kirkkoilta on järjes-
tetty viime vuosina syyskuussa 
eri puolilla Pirkanmaata yhteis-
työssä paikallisen seurakunnan 
ja paikallisten maanpuolus-
tusyhdistysten kanssa. Illat ovat 
alkaneet kahvitarjoilulla, min-
kä jälkeen ohjelmassa on ollut 
1-2 esitystä ajankohtaisesta ja 
kiinnostavasta aiheesta. Ilta on 
päättynyt kirkossa pidettyyn il-
tahartauteen, jonka on yleensä 
pitänyt seurakunnan kirkko-
herra. Viime syksynä teema- ja 
kirkkoilta järjestettiin Ylöjär-
vellä.

Toimikuntalaiset ovat jär-
jestäneet viimeisimpiin Pirkan 
Viesteihin hengellisiä kirjoi-
tuksia tuntemiltaan teologeil-

ta. Pirkan Viestin numerossa 
5/2013 julkaistiin kenttäpiispa 
Pekka Särkiön kirjoitus ja Pir-
kan Viestin numeroon 1/2014 
saatiin kirjoitus kenttäpiispa 
emeritus Hannu Niskaselta. 

Jäseneksi toimikuntaan?

Toimikunta valmistelee jär-
jestämiään tapahtumia ko-
kouksissaan, joita on yleensä 
kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi 
tehdään jonkin verran pien-
ryhmätyötä, muun muassa 
tietokilpailukysymysten laa-
dinnassa. Toimikunta pyrkii 
valmistelemaan huolella ta-
pahtumansa, joille tuntuu ole-
van tarvetta ja joista on tullut 
hyvää palautetta. 

Toimikunta ottaa mielellään 
lisää jäseniä tekemään tarpeel-
lista ja palkitsevaa maanpuo-
lustustyötä. Uudet ideat ovat 
myös aina tervetulleita. 

Toiminnasta kiinnostunei-
ta pyydetään ottamaan yh-
teyttä toimikunnan puheen-
johtajaan Leo Ukkoseen, 
leksa.ukkonen@saunalahti.fi 
tai 040 5032350.

  Leo Ukkonen

Toimintaa 
yhdistyksissä!

Vammalan seudun Maan-
puolustusnaiset osallistui-
vat perjantaina 12. syyskuu-
ta Sastamalan seurakunnan 
järjestämälle Lähetystorille 
omalla myynti- ja esittelyosas-
tollaan. 

Myytävänä oli itsenäisyys-
kynttilöitä, kortteja ja adresse-
ja, joiden myyntituotto meni 
seurakunnan lähetystyön hy-
väksi. Lähetystorilla kävi useita 
satoja ihmisiä ja näin toiminta 
sai lukuisten henkilöiden huo-
mion. Yhdistys esitteli samalla 
Maanpuolustusnaisten Liiton 

toimintaa että omia paikallisia 
toimintamuotojaan. 

Tapahtuma jälkeen yhdis-
tyksen puheenjohtaja Marja 
Koukku totesi, että on tärke-
ää tehdä yhdistystämme sekä 
yleensäkin naisten vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä 
tunnetuksi. Marjan mukaan 
kiinnostusta riitti ja yhdistys 
sai myös muutaman uuden 
n jäsenen. Yhdistys osallistuu 
jatkossakin samantapaisiin 
tapahtumiin ja tekee yhteis-
työtä paikallisten yhteisöjen 
kanssa.  

Vammalan seudun Maanpuolustusnaisten osasto Sastamalan 
seurakunnan Lähetystorilla. Kuvassa puheenjohtaja. Marja Kouk-
ku ja vierailemassa ollut piirin puheenjohtaja Marja Hirvonen. 
Kuva: Arja Prihti.

Maanpuolustusnaiset 
lahetystorilla

Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTATAPAHTUMASUUNNITELMA LOKA-JOULUKUU 2014

  LOKAKUU 

Voimassa toistaiseksi
Tampereen Reserviupseerit ry:n Senioreilla on edullinen mahdollisuus kuntosaliharjoitteluun siten, että 
salille voi mennä heti aamusta ja viimeistään klo 14.15, jolloin sovittu etu on voimassa. Kuntosali Albat-
rossin aukioloajat tällä hetkellä Tullintorilla ovat ma-to 7–21, pe 7–20, la 9–16 ja su 12–18.  Kuntosali 
Albatrossissa on monipuolinen liikuntakeskus kaiken ikäisille. Kymmenen käyntikerran kuntosalikortti 
maksaa tällä hetkellä 35 euroa. Kortin käyntikerrat tulee käyttää kolmen kuukauden aikana kortin osto-
hetkestä alkaen. Yhteyshenkilö on Erkki Aaltonen eke.aaltonen@gmail.com tai 040 591 7366.  
2.10.2014-30.4.2015
Osmonkallion sisäampumaradan pienoispistoolirata 25 m, 7 paikkaa ja pienoiskiväärirata 50 m, 1 paik-
ka käytössä jäsenille torstaisin klo 17.00–20.00 huhtikuun loppuun 2015 asti. Yhteyshenkilö Vesa Valka-
ma, vva@ovi.com tai 050 551 4265.
14.10.2014
Maanpuolustusjuhla Tampereella, Kalevan lukion juhlasalissa Salhojankatu 33, tiistaina 14.10.2014 klo 
18.00. Kenraalimajuri Esa Pulkkinen pitää juhlapuheen. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tilaisuuden järjes-
tää Sotiemme 1939–45 Perinneyhdistys ry.
15.10.2014
Seniorien esitelmä ja lounas (avec) keskiviikkona 15.10.2014 klo 12.00 Technopoliksen kokouskeskuk-
sessa, Kalevantie 2, 2. krs. Esitelmän pitää Reinhold Enqvist aiheesta ”Enqvist-suvun tie torppareista 
Kangasalla teollisuusrakentajiksi Tampereella”. Esitelmän jälkeen omakustanteinen lounas ravintola 
Aleksiksessa. Ilmoittautumiset 12.10. mennessä Pauli Määttäselle sähköpostilla pauli.maattanen@
hotmail.com tai puh. 0400 499 156.

  MARRASKUU

15.11.2014
TAMRUn Syyskokous 15.11. klo 14.00 Siivikkalan majalla, Vasamantie 238. Kahvitarjoilu klo 13.30 alkaen.

29.11.2014
Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lipunkantajille ja lippuvartioille lauantaina  29.11.2014 klo 
13.00 -17.00 reservijärjestöjen koulutustiloissa osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n isossa neuvotteluhuo-
neessa ja jatkuen kahvitauon jälkeen käytännön harjoituksena  klo 15.00 -17.00 Kalevankankaan hauta-
usmaan pääportilla. Ilmoittautumiset koulutustilaisuuteen 21.11.2014  mennessä sähköpostilla: tamru@
tampereenreserviupseerit.fi tai  040 556 0380.

  JOULUKUU

6.12.2014
Itsenäisyyspäivän tilaisuudet: 
klo 10.45 Maanpuolustusyhdistysten kokoontuminen Tammelaan Talvisodan Henki-muistomerkille sep-

peleenlaskuun 
klo 11.10 maanpuolustusjärjestöjen marssi Kalevankankaalle
klo 12.00 kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä
klo 12.45 ohimarssi Kalevanpuistotiellä 
klo 13.00 itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kalevan kirkossa
klo 18.00 itsenäisyyspäivän iltajuhla Musiikkiteatteri Palatsissa 
15.12.2014
Joulusauna, maanantaina 15.12. klo 18.00 -21.00 Siivikkalan majalla.
18.12.2014
Vänrikkien kotiutusjuhla torstaina 18.12. klo 10.00 Satakunnan Lennosto, TAMRU palkitsee plaketillaan 
vänrikin, joka on erinomaisesti suorittanut varusmiespalveluksensa
19.12.2014
Avoimet ovet perjantaina 19.12. klo 14.00 -17.00 Väinölänkatu 2
24.12.2014
Jouluaaton kunniavartiot Kalevankankaan ja Lamminpään sankarihaudoilla

Tampereen Reserviupseerit ry
Väinolänkatu 2, 33100 Tampere, toimisto on avoinna ma-to klo 9-13
puhelin: 040 556 0380, 03 212 7957, 
sähköposti: tamru@tampereenreserviupseerit.fi
kotisivut: www.tampereenreserviupseerit.fi
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IKAALISTEN RESERVIUPSEERI KERHO RY:N,
 ja 

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:N ja

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSVUOSIKOKOUKSET PIDETÄÄN 

Ikatan kokoustiloissa 
tiistaina 4.11.2014 klo 18.00.  

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 

syysvuosikokoukselle määräämät asiat.

Hallitukset

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

perjantaina 31. lokakuuta 2014 klo.18.00 

Oriveden Värin tiloissa osoitteessa Keskustie 37, Orivesi

Perinteiset kakkukahvit tarjolla.

Tervetuloa!

KANGASALAN RESERVILÄISET RY:n
SYYSKOKOUS

Tiistaina 14.10.2014 klo 18.30
Tekolassa, os. Liisantie 4, Kangasala

käynti Finnentien puolelta

Esillä sääntömääräiset asiat

sekä sääntömuutosesitykset

Kahvitarjoilu alkaen klo 18

Tervetuloa!

Johtokunta

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY

SYYSKOKOUS
15.11.2014 klo 14.00

Siivikkalan maja
Vasamantie 238

Palkitsemiset

Kokousesitelmä, everstiluutnantti evp Kari Maijala: 

Libanon ja SKJL

Käsitellään sääntöjen 12§:n mukaiset syyskokousasiat ja
päätetään kunniajäseneksi kutsumisesta

Kahvitarjoilu 13.30 alkaen

TERVETULOA
Hallitus

kokouskutsut

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY:N 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
ti 21.10.2014 klo 18:00.

Mänttä-Vilppulan kaupungintalo 
2 krs. neuvottelutila 4.

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!

Pirkanmaan Sotilaspiirien
Perinneyhdistys ry:n

Sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

Tiistaina 28.10.2014 klo 18.00
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseolla

Väinölänkatu 2, Tampere, museokerros

Kokouksen jälkeen klo 18.30

Kapteeni Juha-Matti Salmenpohja, 
Pirkanmaan aluetoimisto, esitelmä:

”Kyberturvallisuuden ja informaatiosodankäynnin 
asettamat uudet uhkakuvat”

Esitelmä on avoin kaikille

Kahvitarjoilu

Tervetuloa

Hallitus

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

SYYSKOKOUS
Järjestetään keskiviikkona 22.10.2014

 alkaen klo 18.00

PAIKKA:   Ravintola Vaskitähti,  Hatanpään puistokuja 22. G
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00

ESITELMÄ: Kansanedustaja, 

puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö

Esitelmä on avoinna myös yleisölle.

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSKOKOUSASIAT

Huomionosoitukset

Tervetuloa

Tampere 14.5.2014

 Tampereen Reserviläiset ry

Johtokunta

Käyntiohje: Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä 
piha-alueelle, josta G-portaaseen. 

YLÖJÄRVEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSKOKOUKSET PIDETÄÄN

Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksen ruokalassa 
osoitteessa Parostentie 20

torstaina 23.10.2014 klo 18.00 alkaen.

 Kokouksen aluksi kahvitarjoilu ja esitelmä.

Tervetuloa!

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Ylöjärven Reserviupseerit ry

Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry

KANGASALAN RESERVIUPSEERIKERHO RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
ke 3.12.2014 klo 18.00

Kangasalan Sanomien kokoustilat, Myllystenpohjantie 2

Kokouskahvit

Kokousesitelmä luutnantti res Jussi Muranen:

Nuorten reserviupseerien kansainvälisen CIOR-kongressin kuulu-

miset Saksasta

Tervetuloa! 

Hallitus

MESSUKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY

SYYSKOKOUS 18.11.2014 klo 19.00

Irjalan Makasiinilla, Irjalankuja 4 Tampere

Kokousesitelmä

Käsitellään sääntöjen mukaiset syyskokousasiat

Kahvitarjoilu 18.30 alkaen

Hallitus

Kokouskutsu
PIRKANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON 

PIRKANMAAN PIIRI RY
PIIRIEN SYYSKOKOUKSET PIDETÄÄN
keskiviikkona 12.11.2014 klo 18.00 
 Ikaalisten käsi-ja taideteollisuusoppilaitos

Eino Salmelaisenkatu 20, IKAALINEN

Tervehdyssanat: Ikaalisten Reserviupseerikerho ry

Esitelmä:
Kapteeni Juha-Matti Salmenpohja, PIRKMALTSTO:
"Kyberturvallisuuden ja informaatiosodankäynnin 

asettamat uudet uhkakuvat"

Palkitsemiset

Päätössanat: Ikaalisten Reserviläiset ry

Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat 
_____

Lisäksi päätetään Pirkanmaan Reserviläispiirin 
kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta.

_____

kahvitarjoilu klo 17.00 -18.00

Tervetuloa!
Hallitukset

Järjestäjinä: Ikaalisten Reserviupseerikerho ry
Ikaalisten Reserviläiset ry

Pukeutumisohje: arkipuku, sotilaspuku
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Hämeenkyrössä sijaitsevalle Mannan-
mäen näkötornille perustettiin sodan 
aikana ilmavalvontakeskus, jossa oli 
jatkuva päivystys läpi vuorokauden. 
Näkötornilla olivat koko ajan majoit-
tuneina päivystävät lotat, joista osa oli 
tornissa lepäämässä. Herkeämättä seu-

rattiin kiikareilla taivaanrantaa ja ha-
vainnot ilmoitettiin kiireellä eteenpäin. 
Lähellä oli Tampereen suuri teollisuus-
kaupunki, joka oli vihollisen pommi-
tustoiminnan yksi tärkeä kohde. Il-
mavalvontaa suoritettiin tornissa koko 
talvisota ja vielä jatkosodan alussa.

Nyt näkötorni on saanut seinäänsä 
Lotta-muistolaatan. Pienimuotoises-
sa, mutta arvokkaassa tilaisuudessa laa-
tan paljasti ja siunasi seurakuntapastori 
Anu Mätäsniemi. Perinnelottien Outi 
Kosolan ja Helena Paaston toimiessa 
airuina. Pastori Mätäsniemi kuvaili pu-

heessaan Mannanmäen tornissa palvel-
leiden ilmavalvontalottien tuntemuksia 
muun muassa sanoin: ”Maan yllä oli 
ilma, josta tuli vaara. Vihollisen koneet 
kylvivät pelkoa ja kuolemaa. Maan yllä 
oli uhka joka pimensi rakkaan isän-
maan tulevaisuuden”.  

Laattahanke käynnistyi 
50-vuotisjuhlavuonna
Oman tärkeän sysäyksensä laatan hank-
kimiseen antoi vireä Hämeenkyrön 
Seudun Maanpuolustusnaisten yhdis-
tys. Kun yhdistys vuonna 2012 juhli 
viisikymmentävuotista taivaltaan, päät-
tivät jäsenet yhteistuumin sijoittaa lah-
jaksi saadut varat Lotta-muistolaatan 
hankkimiseen. Mukaan hankkeeseen 
tulivat myös Vapaussodan ja Itsenäi-
syyden Kyrösjärven Seudun Perinneyh-
distys sekä Hämeenkyrön Seudun Re-
serviupseerikerho ja Hämeenkyrön 
Reservinaliupseerit. 

Maanpuolustusnaisten puheenjoh-
taja Elina Paukkunen totesikin tilai-
suuden avaussanoissaan laatan olevan 
kunnianosoitus ei pelkästään hämeen-
kyröläisille vaan kaikille Suomen lotil-
le.  Hämeenkyrössä Lotta Svärd -osasto 
perustettiin helmikuussa 1920. Osastoa 
johti kolme opettajaa: Aina Ilvonen, 
Helmi Lähteenmäki ja Elsa Tättälä. 
Lottatoiminta oli Hämeenkyrössä vil-
kasta ja monipuolista aina sodan päät-
tymiseen asti. Vuonna 1941 osastossa 
oli jo 283 jäsentä, kertoi tilaisuudessa 
puhunut VTM Jouko Hannu. 

Hannun mukaan Hämeenkyrössä-
kin oli jo vapaussodan mainingeissa 
naisia, jotka olivat osaltaan auttaneet 
etapin huoltotoiminnoissa. Sodan jäl-
keen uudelleen syntynyt suojeluskunta 
oli synnyttänyt pian myös epävirallisen 

Mannanmäen näkötorni sai 
seinäänsä arvokkaan Lotta-muistolaatan
On kaunis elokuun viimeinen lauantai ja korkealla Mannanmäen näkötornin huipulla 
liehuu siniristilippu. Mäeltä kuuluu vilkas puheensorina, näkötornille kokoontuneen 
juhlaväen odottaessa harvinaisen tilaisuuden alkamista. Juhlaväen joukossa hyörivät 
myös kansallispukuiset Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaisten jäsenet – laatta-
hankkeen varsinaiset puuhanaiset.

  Seurakuntapastori Anu Mätäsniemi ja airuina 
toimineet perinnelotat Outi Kosola ja Helena Paas-
to. Muistolaattaan on kaiverrettu ote Lotta Svärdin 
kultaisista sanoista: ”Opi rakastamaan maatasi ja 
kansaasi! Muista menneitten sukupolvien työ. Kun-
nioita vanhuksia, he ovat tehneet enemmän kuin 
me!” Kuvat: Sirkka Ojala.

Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustus-
naiset ry:n puheenjohtaja Elina Paukku-
nen kertoi, että hän säilyttää oman äitinsä 
Lotta-rintaneulaa kunniapaikalla piirongin 
päällä.

  Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustus-
naisten hallituksen jäseniä, juuri paljaste-
tun Lotta-muistolaatan vierellä. (vas. oik.)  
Seija Isomuotia, Vuokko Pajulahti, Elina 
Paukkunen, Irja Mastomäki ja Leila Kos-
kinen. Kuvasta puuttuu kaksi hallituksen 
jäsentä Terhi Marttila ja Raija Mäensivu. 
Kaikki hallituksen jäsenet toimivat myös 
Lotta-muistolaattahankkeen puuhanaisi-
na. Kuva: Ari Paukkunen

Näkötorni oli viime kesänä avoinna yleisölle ja siellä toimi myös 
kesäkahvila. Toimintaa on tarkoitus jatkaa myös ensi vuonna, 
joten kannattaa poiketa kahvittelemaan. Ylätasanteelta on myös 
upeat näkymät Kyröläisiin Sillanpään maisemiin.
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naisosaston, joka piti huolta mm. sota-
orpojen lastenkodista Lintolassa. Han-
nu kertoi, että varoja tähän toimintaan 
kerättiin muun muassa iltamilla.

Ei pelkästään 
varautumista sotaan
Hannu toi puheessaan myös esiin mi-
ten myöhemmissä tutkimuksissa on 
sanottu, että lottatoiminta oli alusta 
pitäen varautumista sotaan. Hannun 
mukaan näin asian voi tietysti jossain 
mielessä nähdäkin, koska vapaaehtoi-
nen maanpuolustus on kokonaisuudes-
saan tätä tarkoitusta varten olemassa. 
Takana oli sentään tuoreessa muistissa 
suuri maailmanpalo. Usein kuitenkin 
unohdetaan, että sillä oli myös muita 
tarkoituksia. Hannu näkeekin lotta-
toiminnan olleen omalta osaltaan askel 
kohti naisten vapautumista pelkästään 
kodin yksityisten toimien piiristä. Teh-
tävät, joita lotat suorittivat, suuntautui-
vat yhteiskunnan tarpeisiin ja uuden-
laiseen yhteisöllisyyteen, jolla oli myös 
merkittävä ideologinen osuus vasta it-
senäistyneen ja vasta vähän aikaa ai-
emmin syntyneen suomalaisuuden aja-
tuksen juurtumisessa ihmisten mieliin, 
sanoi Hannu puheessaan.

Harri Isomuotia kertoi juhlavierail-
le näkötornin monista vaiheista. Vuon-
na 1938 valmistunutta tornia on muun 
muassa kunnostettu useampaan ottee-
seen. Viimeisin Joutsenten reitin tuel-
la tehty remontti valmistui vasta vuosi 
sitten.

Pirkanmaan Lottaperinne ry:n ter-
vehdyksen tilaisuuteen toi puheenjoh-
taja Inkeri Haarla-Kettunen, joka 
totesi laattahankkeen olevan hyvänä 
esimerkkinä meille kaikille perinteen 
eteenpäin viemisessä.

  Sirkka Ojala

”Mennään vaan, isolla vaihteella ja ala-
mäki vapaalla, kun isänmaa kutsuu. Se 
ei katso kellonaikaa, eikä sitä, sataako vai 
paistaako, onko tukka puhdas, vaan sil-
loin mennään, kun käsketään.” Näin ku-
vaili Reservin Upseerien Naisten Perinne-
liitto ry:n puheenjohtaja Kristina Alho 
meidän kaikkien Pirkanmaalaisten maan-
puolustusaktiivien tuntemaa lottaa ja 
monen yhdistyksen, piirin ja liiton kun-
niajäsentä ja kunniapuheenjohtajaa Eira 
Laalahtea.

Messukylän Reservin Upseerien Naiset, 
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkan-
maan Piiri ja Reservin Upseerien Naisten 
Perinneliitto järjestivät Eiralle yllätyksen 
muotokuvan muodossa. Eiran muotoku-
va paljastettiin Pirkanmaan Reservijärjes-
töjen toimistolla 26. elokuuta. Tilaisuus 
oli pienimuotoinen, mutta sitäkin läm-
minhenkisempi.

Kun Eira Laalahti antoi lottalupauk-
sensa 17-vuotiaana Tampereen tuomio-
kirkossa, vuonna 1938, ei hän aavistanut 
minne elämä kuljettaa ja millaisia maan-
puolustustehtäviä elämä tuo tullessaan! 

Suoritettuaan lottien lääkintäkurssin 
Eira toimi talvisodan aikana Tampereella 
Kaatuneitten jäämistötoimistossa. Jatko-
sota veikin hänet sitten rintamalle. Här-
mälästä Lentovarikon toimistolta hän 
siirtyi, komennuksen saatuaan, kaatunei-
den evakuointikeskukseen. Rintamapal-
veluksen jälkeen Eira osallistui Tampe-
reella evakkojen huoltoon. 

Sodan jälkeen kului muutama vuosi 
hiljaiseloa, mutta sitten vapaaehtoinen 
maanpuolustuskenttä vei Eiran mennes-
sään, kun monet naisten järjestötehtä-
vät kutsuivat. Eira on ollut perustamassa 

”Silloin on mentävä, kun 

isänmaa 
kutsuu”

muun muassa Messukylän Reservin Up-
seerien Naiset yhdistystä. Hän on ollut 
mukana alusta lähtien Pohjois-Hämeen 
Reserviupseeripiirin Naistoimikunnassa 
sekä myöhemmin yksitoista vuotta Pir-
kanmaalle perustetun piirin puheenjoh-
tajana. Vuosina 1979–1984. Eira toimi 
myös puheenjohtajana Suomen Reservin 
Upseerien Naisten Neuvottelukunnassa. 
Vuonna 1998 Eira oli perustamassa Re-
servin Upseerien Naisten Perinneliittoa 
ja toimi liiton puheenjohtajana vuoteen 
2005 asti, jolloin hänet kutsuttiin liiton 
kunniapuheenjohtajaksi.

Eira osallistuu edelleen aktiivisesti muun 
muassa Maanpuolustusnaisten Liiton Pir-
kanmaan Piirin toimintaan ja piirinhal-
lituksen kokouksissakin hänet nähdään 
usein piirin kunniapuheenjohtajana. 

Eiran mukaan Pirkanmaalla piirin nai-
set ovat aina puhaltaneet yhteen hiileen ja 
oma yhdistys ja piiri ovat antaneet hänelle 
voimaa ja tukea tehdä tätä tärkeää maan-
puolustustyötä. Eira totesikin tulevaisuu-
den olevan arvaamaton ja aivan erityisesti 
nyt meidän pitäisi suhtautua maanpuo-
lustukseen vakavasti. Eiran mukaan tule-
vaisuus ei ole paikka minne olemme me-
nossa, vaan sen on paikka minkä me itse 
luomme.

Eiran valokuva Reservijärjestöjen toi-
miston kokoushuoneen seinällä muistut-
taa meitä periksiantamattomasta sitkey-
destä ja siitä, että aina tulee olla valmiina, 
kun isänmaa tai lähimmäinen meitä tar-
vitsee.

  Sirkka Ojala

Tilaisuudessa puhunut VTM Jouko Hannu 
kertoi, että Lottatoiminnassa kaikkia koski-
vat Kultaiset säännöt, joiden noudattami-
nen omassa elämässä oli kunnia-asia ja 
monen mielestä jopa hyvin juhlallista elä-
män muotoilemista yhteisen asian eteen.

Valtakunnallinen Lotta Svärd -yhdistys 
perustettiin maaliskuussa 1921. Jatko-
sodan aikana järjestön jäsenmäärä oli yli 
230 000, joista noin 90 -95 000 oli ko-
mennuksella. Väestömäärään suhteutet-
tuna Lotta Svärd -järjestö oli maailman 
suurin naisten vapaaehtoinen maanpuo-
lustusjärjestö.

Marraskuussa tulee kuluneeksi 70 
vuotta järjetön lakkauttamisesta. Lotta 
Svärd Säätiö halusi muistaa merkkivuot-
ta teettämällä järjestön perustamisen 
muistoksi muistolaatan, joka kiinnitet-
tiin Helsingissä Katajanokan kasinon 
aulaan muiden maanpuolustusjärjestö-
jen rinnalle. Tasavallan Presidentin puo-

liso, rouva Jenni Haukio, kunnioitti 
läsnäolollaan tilaisuutta.

Muistolaatan on suunnitellut Man-
nerheim-ristin ritarin Väinö Hämäläi-
sen poika, arkkitehti Reino Hämäläi-
nen.

Tasavallan Presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio 
julkisti Lotta Svärd yhdistyksen perustamisen muistolaatanjulkisti Lotta Svärd yh

uutisia!uutisia!
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Kiitämme tuestanne!

Ikaalinen
Hammaslaboratorio Juhani Läykki
Ikaalisten-Parkanon Puhelin 
Osakeyhtiö
Purso Oy Ikaalisten Sulatto

Kangasala
Kangasalan Sanomat

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

Laurilan Lomamökit,
www.saunalahti.fi /hein
puh. 03 375 0147

Lempäälän Kodinkonehalli Oy, 
puh. 375 1500
Lempäälän Vesilahden Sanomat
Lundán Ky, Auto- ja konevuokraamo,
tilausajot

Mouhijärvi
Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

Pälkäne
Niitty-Seppälän tila, 
puh. 03-534 3381
Pälkäneen Kaluste Ky, 
puh. 03-534 2474

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Sahalahti
Ojan Taksit

Tampere

Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi 
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Nikander & Wiinikka Oy
Rautasoini Oy
Taitopaino Oy, Lippujen ja viirien 
erikoisliike, puh. 03-255 8910
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

www.pirkanviesti.fi  
aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com

75 VUOTTA YH:STA
TERVETULOA MAANPUOLUSTUSJUHLAAN 

TAMPEREELLA

Kalevan lukion juhlasali 
Salhojankatu 33

Tiistaina 14.10.2014 
kello 18.00

Kahvitarjoilu klo 17.30

*****
Tervetulotoivotus, eversti evp Pentti Väänänen

Juhlapuhe, kenraalimajuri Esa Pulkkinen
Seppelepartion lähettäminen, rovasti Esa Eerola

Ilmavoimien soittokunta
Mieskuoro Kelot 

Järj.: Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys ry

TAMMI-HELMIKUU
 talvitaitojen teemailta
 Talvitaidot (www.mpk.fi )

HELMIKUU
 RESUL:n talvijotos
 Talviyön Koukkaus (jotos)
 Kartat ja koordinaatit-teemailta

MAALISKUU
 jotostehtävien teemailta

HUHTIKUU
 sissitaitokilpailu (www.mpk.fi )
 jotoskoulutus-teemailta
 jotoskoulutus-päivä
 köysilaskeutumiskoulutus

TOUKOKUU
 Kevätyön Koukkaus (jotos)
 Hagellus (jotos)
 naisten jotos

TULEVIA MAASTOTAPAHTUMIA 2015
Nämä tapahtumat ovat vuosittaisia vakiotapahtumia, 

joiden päivämäärät tarkentuvat loppuvuodesta.

Kotiin taiKotiin tai
tuliaisiksituliaisiksi

Ostamalla PMT:n jäsen-Ostamalla PMT:n jäsen-
tuotteita tuet vapaaehtoista tuotteita tuet vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä.maanpuolustustyötä.

Teräspikarit
nahkakotelossa 19€19€
Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

Pyöreä taskumatti
Ikkunalla
Ruostumatonta 
terästä, 
leijonalogo 
kaiverrettuna. 20€

Lisää tuotteita:
pirkanviesti.fi

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry

Onnitteluadressit
- RUL ja RES

Adressit
telu
ja

res
uadressiiiiitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

a RES

ssit

Suruadressit

8€8€//kplkpl

23€23€

Leijonavyö
Nahkainen 
laadukas 
kääntövyö. 
Sopii myös 
naisille.

(musta/viininpunainen)

Eko-olkalaukku
KESTO-KESTO-
SUOSIKKI 
SUOSIKKI 

5€5€
Valmistettu nyky-
aikaisesti kierrätys-
materiaalista. 
Laukkuun mahtuu 
A4 kokoinen kansio! 
Laukun vasemmassa alakulmassa 
harmaalla painettuna teksti: www.pirkanviesti.fi

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere. Toimisto avoinna: ma-to klo 9-14
Toimiston ollessa suljettuna, ota yhteyttä: Mariitta Hurme puh. 050 517 5606.

Leijona heijastin
Edullinen.
Kotimainen ja 
hyvälaatuinen.
Kirkas 
heijastuspinta.

ijastin

5€5€
2 kpl2 kpl



• Puiset vientipakkaukset
• Pakkaussuunnittelu
• Konttien pakkaus ja lastaus
• Varastointi

• Siltanosturit yht. 60tn
• Pakkauspalvelu omissa
    ja asiakkaan tiloissa

P. (03) 3123 5200, Fax (03) 374 8312, Salomaantie 99, 37500 Lempäälä
www.pplogistiikka.fi 

Virrat, Toijala, Nurmo ja Pirkkala
www.memar.fi 

Hammaspyörät 
Vaihteistot

www.katsa.fi

www.tammerdiesel.fi 
Asianajotoimisto Klingendahl Oy

www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530
 Kangasala  Tampere  Lahti  Tuusula

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät
www.jita.fi 

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Äitien tekemää 
ruokaa

Hämeenkatu 15 B, 33100 Tampere
puh. (03) 3123 5100, faksi (03) 3123 5121
www.tempolaw.fi 

www.are.fi 

SOTILAS- JA VIRKAPUKUJEN 
TOIMITTAJA

www.imagewear.eu

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Hämeenkatu 25 A, 33200 TAMPERE, puh. 03 223 7740
Hämeenkatu 29 A, 33200 TAMPERE, puh. (03) 3138 2800

Varatuomarit: Juha Kallioinen, Harri Tolppanen,
Jukka Reilin, Timo Jarmas

SAL-product Oy
Tampere, Finland  Tel. +358 3 253 0011
www.salproduct.com Fax. +358 3 253 0055

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

posti@viitasenhautaustoimisto.fi 
puh. (03) 212 4107 (päivystys 24 h) faksi (03) 212 4412

Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere

Viitanen93x30.indd   1 6.6.2007   16:36:03

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

LAATUKATTILA OY
Puh. 03 214 1411 Fax 03 212 1528  www.laka.fi 

www.hooteem.fi  Milcon Oy  Tykkitie 1  36240 Kangasala

Kaapeli- ja
johdinsarja-
ratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

www.ikaalistenkylpyla.fi 
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����
���	��
����

KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

Insinöörioppilastalo Oy
Murtokatu 1

33100 Tampere
Puh. (03) 225 9900

http://insinoorioppilastalo.fi 

Kateaine- ja bitumituotetehdas
PL 33   37501 LEMPÄÄLÄ    Puh. (03) 375 9111

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi 

Pirkanmaa

Kiitämme tuestanne!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd.   puh. 03 358 760 fax: 03 368 4311
Turkkirata 10  33960 Pirkkala    www.voitelukeskus.com

Turvesuonkatu 16, 33400 Tampere
Puh. +358 3 346 5566, fax  +358 3 346 5245

www.lielahdenautokeskus.fi

www.hyxal.fi 

Tampere

Liike- ja mainoslahjat
Yritystekstiilit
(03) 3138 0800, markkinointi@halftime.fi

   Tampere    Rengashotelli
 Nuutisarankatu 35,  Teerivuorenkatu 9,
 p. 010 401 3180  p. 010 401 3630
 Pispalan valtatie 58,
 p. 010 401 3570

-Mänttä
-Vilppula
-Keuruu
-Orivesi
-Ruovesi
-Virrat 

KMV-Turvapalvelut Oy, Rinnepolku 3, 35820 Mänttä 
Puh. (03) 488 3900 toimisto, (03) 476 4303 hälytyskeskus
www.kmvoy.fi 

KMV-
Turvapalvelut Oy

Tilintarkastus ja 
asiantuntijapalvelut
KPMG Wideri Oy Ab
KHT-yhteisö
Kauppakatu 6, 33210 Tampere
Vaihde (03) 254 8000
Fax (03) 223 6594
etunimi.sukunimi@kpmg.fi 

Kiitämme tuestanne!

Kiitämme 
tukijoitamme!

www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Pirkan Viesti 4  2014
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KORJAUSRAKENTAMISEN SUURI SUOMALAINEN 

                                 www.consti.fi 

Tampereen Reserviläiset ry jatkaa syyskauden aikana historial-
listen, lähinnä viime sodistamme kertovien dokumenttielokuvien 
esityssarjaa Reserviläistoimistolla, Väinölänkatu 2, Tampere.

ke 29.10. ”VIIPURINLAHTI KESÄLLÄ 1944” 57 min.
ke 26.11. ”ITÄMEREN KIERROS JA TOINEN MAAILMANSOTA”

Esitykset alkavat kello 18.00. 

Elokuvat esitetään videotykillä valkokankaalle toimiston 
kokoussalissa. Esitykset ovat luonnollisesti ilmaisia eikä 
niihin tarvitse ennakolta ilmoittautua!

ELÄVIIN KUVIIN

Tiesitkö että?
Kysymykset s. 7

Vastaukset
1) Puolustusvoimien sotatalouspäällikön tehtävästä

2) Noin 3000

3) 15. joulukuuta

4) Kenraali Gustav Hägglund

5) 8

6) Prikaatikenraali Pertti Laatikainen

7) Yksi
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JOULUAATON KUNNIAVARTIOT
KALEVANKANKAALLA 
JA LAMMINPÄÄSSÄ

Itsenäisyyspäivä 2014 
      

Ohjelma
Klo 10.45 Kokoontuminen Maanpuolustusjärjestöt kokoontuvat Emil Aalto-

sen puistossa Talvisodan Henki-muistomerkillä  
Klo 11.00 Järjestäytyminen Talvisodan Henki-muistomerkillä 
 - Lippuseremonia
 - Seppeleen lasku 
 - Sillanpään marssilaulu yhteislauluna ( kaksi ensimmäistä 

  säkeistöä )
 Tampereen Kotkien puhallinorkesteri soittaa
Klo 11.10 Maanpuolustusjärjestöjen marssi Kalevankankaalle
 - Suomen lippu, maanpuolustusjärjestöjen lippulinna (lipulla 

  kantaja ja lippuvartijat) ja marssiosastot (sotilasasuiset, 
  siviiliasuiset ja rauhanturvaajat)

Klo 11.45 Siirtyminen pääportilta sankarihaudoille
Klo 12.00 Kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä 

varuskunnan kanssa ja yhdistysten muodostamien seppelepar-
tioiden seppeleenlaskut Vapaussoturien, Vakaumuksensa puo-
lesta kaatuneiden, Karjalaan jääneiden vainajien ja Ruotsalaisen 
prikaatin  muistomerkeille 

Klo 12.45 Ohimarssi Kalevanpuistotiellä Kalevan lukion kohdalla
Klo 13.00 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kalevan kirkossa
Klo 18.00 Itsenäisyyspäivän iltajuhla on Musiikkiteatteri Palatsissa.

Tervetuloa
Maanpuolustusjärjestöt

Tampereen Reserviupseerit ry ja Tampereen Reserviläiset ry vastuulla on 
kuusi neljän henkilön kunniavartiota Kalevankankaan Sankariristillä jouluaat-
tona 24.12.2014. Kukin vuoro kestää yhden tunnin. Reserviupseerien vuorot 
ovat klo 18-19, 20-21 ja 22-23 sekä reserviläisten klo 19-20, 21-22 ja 23-24. 
Lamminpään sankarihaudoilla on kahden hengen kunniavartio. Reserviläis-
ten vuorot ovat klo 16-17, 17-18 ja 18-19 sekä reserviupseerien vuorot ovat 
klo 19-20, 20-21 ja 21-22.

Yhdistyksen antama varustus on lumipuku tai maastopuku, vyö ja turkislakki 
sekä vartiokohtaisesti pistooli, miekka tai konepistooli. Muu säänmukainen 
vaatetus on osallistujan omaa kuten yhtenäisyyden mukaisesti tummat käsi-
neet ja jalkineet. Omaa vastaavaa sotilasvaatetusta voi käyttää.

Kalevankankaan Sankariristille tai Lamminpään Sankarihaudoille 
kunniavartioon osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 12.12.2014 mennessä. 

Tampereen Reserviupseerit ry:n jäsenet ilmoittautuvat Seppo Koivumäelle: 
tamru@tampereenreserviupseerit.fi  tai puh 040-5560380.

Tampereen Reserviläiset ry:n jäsenet ilmoittautuvat 
Aku Jortikalle: avjortikka@gmail.com tai puh 040-720 2797. 

Tervetuloa
Tampereen Reserviupseerit ry            Tampereen Reserviläiset ry

Kuvakertomuksia reserviläisnaisten kesäisistä toimista

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset jalkautuivat kaupunkiin

Toukokuussa Tampereella  Likkojen lenkin vauhdissa olivat mukana Mervi Rajamäki, Anne-Leena Rapo, 
Hannele Heino ja Päivi Mäkinen.  Tampereen seudun reserviläisnaisten liikuntavastaava Päivi Mäkinen 
iloitsi siitä, että yhdistyksestä saatiin joukkue tälle lenkille. Ihana aurinkoinen sää hemmotteli liikkujia. Tyy-
lipisteitä ei annettu, mutta hauskaa kaikilla oli. 

Tampere-talon Harrastemessuilla tavoitettiin paljon naisia ja miehiä, jotka etsivät harrastusta ja mielekäs-
tä tekemistä vapaa-ajalleen. Tampereen Seudun Reserviläisnaisilla oli hieno tilaisuus keskustella naisten 
vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä niin miesten kuin naistenkin kanssa. Tampereen Seudun Reservi-
läisnaisten osastolla sai kokeilla ampumataitoja turvallisella laseraseella. Jonot ammuntaan olivat välillä 
ihanan pitkiä. Ammunnan lomassa Kristiina Lähteenmäki, Anne-Leena  Rapo, Hannele Heino, Tuire Miller 
ja Tiina Kokkola  saivat kertoa maanpuolustuksesta harrastuksena, joka on tärkeää isänmaalle ja antaa 
niin paljon iloa ja hyötyä itsellekin.

Poliisin päivänä, elokuun viimeisenä lauantaina, reserviläisnaisten salaisena aseena oli kahvinkeitin.  
Anne-Leena Rapo, Terhi Hakola ja Tuire Miller kahvittivat n. 500 ihmistä. Kiirettä piti, mutta aina jotain eh-
dittiin vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstäkin puhua.

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä esiteltiin kahdessa tilaisuudessa Tampereella kuluneen kesän aika-
na. Puistofiestassa Hämeenpuistossa monien eri alojen toimijoiden joukossa Tampereen reserviläiset – 
miehet ja naiset – keräsivät runsaasti kiinnostuneita kokeilemaan tarkkuutta laserammunnassa.  Naisten 
toiminnan asiantuntijoina olivat Tampereen Seudun Reserviläisnaisista vas. Tuire Miller, Iina Auterinen, 
Tiina Kokkola, Terhi Hakola ja Anne-Leena Rapo.

  Tiina Kokkola


